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Aantekeningen over Nederlandse Coleophoridae (Lepidoptera) 2 

door 

H. W. van der WOLF 

ABSTRACT. — Notes on Dutch Coleophoridae (Lepidoptera) 2. The Heylaerts collection 

in the Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden contains three species of Coleophori¬ 

dae not yet recorded for the Dutch fauna: Coleophora cornuta Stainton, C. conspicuella Zeller 

and C. ditella Zeller. Another species new to the Dutch fauna was found in the collection of the 

Zoölogisch Museum, Amsterdam: Coleophora trifariella Zeller. 

In de collectie Heylaerts in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden trof ik drie 

soorten Coleophoridae aan die nog niet uit ons land zijn vermeld. Het betreft de volgende 

soorten: 

Coleophora cornuta Stainton. — Een vlinder van Breda, 29.VI. 1877 en een zak van Breda, 

17.X. 1874. De rups leeft in herfst en voorjaar op berk en de vlinder vliegt in juni. De soort is 

vermeld uit zuidwest Duitsland, Oostenrijk, Polen en Zweden. Patzak (1974) behandelt de 

soort niet in zijn bekende artikel over de Oostduitse Coleophoridae. Afbeeldingen van voor¬ 

vleugel, kop, eerste tergiet, genitaliën en zak zijn te vinden in Toll (1962). 

Coleophora conspicuella Zeiler. — Een vlinder van Breda, Heusdenhout, ex larva 

22.VIL 1878. In Heylaerts’ tijd was Heusdenhout een dorpje ten oosten van Breda, nu is het 

een wijk van Breda, net binnen de oostelijke ringweg. De vlinder heeft een spanwijdte van 15- 

19 mm. De 15 mm lange zwarte zak is in herfst en voorjaar op Centaurea en Aster te vinden. 

De vlinder vliegt in juli en augustus en komt in geheel Europa voor. Afbeeldingen van voor¬ 

vleugel, zak en genitaliën zijn te vinden bij Patzak (1974). 

Coleophora ditella Zeiler. — Een vlinder van Breda, ex larva, 2.VIL 1877. De rups van deze 

soort leeft volgens Patzak (1974) in de herfst en het voorjaar op Artemisia, Aster linosyris 
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Bernh. en Helichrysum. Het is de vraag of beide laatste plantesoorten in Breda voorkwamen. 

Het verspreidingsgebied van de vlinder is Europa en Noord-Afrika. Uit Groot-Brittannië is de 

soort niet vermeld. Afbeeldingen van zak en genitaliën zijn te vinden bij Patzak ( 1974). 

In de verzameling van het Zoölogisch Museum in Amsterdam, tenslotte, trof ik een volko¬ 

men gaaf exemplaar aan van Coleophora trifariella Zeiler, op 1 l.VI. 1940 door Doets gevangen 

te Hilversum. Het was, voorzien van enige vraagtekens, kennelijk door Doets (of Vâri, in 

wiens collectie het zich bevond) apart gezet en vergeten. De rups leeft in de herfst en het voor¬ 

jaar op bremsoorten. De vlinder vliegt in juni en juli en komt volgens Patzak in Midden-Euro- 

pa, België en Engeland voor. De soort is ook gemeld uit Frankrijk (Leraut, 1980) en Italië 

(Baldizzone, 1979). Interessant is een vermelding van België, waar in de jaren 1964 en 1965 

tientallen exemplaren gevangen werden in een vlinderval in het tuinbouwcentrum van Melle 

(Gent) (Van Daele & Pelerents, 1967). Afbeeldingen van de genitaliën zijn te vinden bij Pat¬ 

zak (1974). 

Ringraziamento. — Al termine del lavoro desidero ringraziare il Dott. Giorgio Baldizzone 

per la determinazione del Coleophora trifariella Zeiler. 
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Verdere waarnemingen aan vlinders na een vulkanische asregen 
(Lepidoptera) 

door 

Br. GENNARDUS (L. F. BALVERS) 

ABSTRACT. — Further observations of butterflies after a volcanic ash rain (Lepidoptera). 

After prolonged volcanic ash rains and a very long dry season, an explosion of Lepidoptera, 

both in numbers of individuals and species, was observed in Central Java at the beginning of 

the monsoon-rains in the second week of December 1982. Tens of species, never seen before, 

were captured in several places. 

In een vorig artikel (Gennardus, 1983) gaf ik enkele waarnemingen over vijf soorten vlinders 

na een vulkanische asregen op het einde van de regentijd. Vlak na de afsluiting van genoemde 
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waarnemingen (12 juli 1982) begon de droge tijd en kregen we weer twee asregens, waarvan 

de eerste, van 19 juli 1982, zeer zwaar was en een hoog zwavelgehalte had. Dit laatste was 

goed te ruiken en bleek ook uit in de pers gepubliceerde analyses. Het gevolg was opnieuw een 

zeer scherpe daling in de frequentie van de eerder waargenomen vlinders. Doordat de as niet 

door de regen werd weggespoeld was ditmaal de daling van blijvende aard tot aan het einde 

van de droge tijd. Deze duurde abnormaal lang (in Purwokerto pleegt de regen rond half sep¬ 

tember te beginnen, ditmaal werd het echter de tweede week van december). Tegen het einde 

van de droge tijd was de situatie van de eerder genoemde vijf soorten als volgt. 

Graphium agamemnon (Linnaeus) was elke week wel een paar maal te zien, vermoedelijk 

dankzij het feit dat de voedselplant (Anona spec, div.) alle seizoenen goed blijft groeien. Ca- 

topsilia pomona (Fabricius) en zijn f. crocale (Cramer) vlogen af en toe over, maar veel minder 

talrijk dan zelfs in de droge tijd normaal is. Bijna dagelijks kwam Eurema (= Teria) hecabe 

(Linnaeus) in de tuin. Jamides cunilda (Snellen) en Papilio memnon Linnaeus waren volledig 

afwezig. 

Na het inzetten van de natte moesson vertoonden deze soorten een verschillend beeld. 

Graphium agamemnon vermeerderde zich vrij snel tot zijn normale peil, maar daar bleef het 

bij. Hij kwam zeker niet talrijker voor dan in normale jaren, hoewel het aantal rupsen zeer 

aanzienlijk was. Ik veronderstel dat dit het gevolg is van het feit dat een zeer groot deel gepa¬ 

rasiteerd werd door een Apanteles (Braconidae) die ik nooit eerder gezien had. Van de 15 rup¬ 

sen die k verzamelde van een boompje van nog geen anderhalve meter hoog waren er 12 gepa¬ 

rasiteerd, slechts drie brachten het tot het popstadium. (Van de twee vlinders die resulteerden 

was de een een kleurvariant die nieuw voor mij was: alle groene vlekken waren door geel-brui- 

ne vervangen.) Ondanks de talrijke rupsen werd agamemnon ditmaal als meest talrijke papilio- 

nide voorbijgestreefd door Graphium sarpedon (Linnaeus) die hier anders tot de vrij zeldzame 

soorten behoort. 

Het duurde tot januari voordat ik het eerste exemplaar van Papilio memnon zag, en voor de 

hele maand januari bleef het bij zeven waarnemingen (waarvan een wijfje van de f. agenor 

Linnaeus). Controle op een Citrus-struik begin januari en begin februari gaven bij deze soort 

een hoge parasiteringsgraad door Brachymeria spec. (Chalcididae): van ruim twintig poppen 

leverde er geen enkele een vlinder. Van twaalf rupsen die ik begin februari verzamelde lever¬ 

den er twee een pop, waarvan één een vlinder en de ander alleen parasieten opleverde. Pas na 

half februari kwam de soort weer vrij regelmatig voor, en vanaf begin maart zag ik er dagelijks 

meer dan twee. 

Jamides cunilda was tot half februari volledig afwezig. Gedurende de tweede helft van die 

maand zag ik twee exemplaren, en vanaf begin maart kwam er enige verbetering. Pas vanaf 10 

maart zag ik meer dan vijf exemplaren per dag. Zeer waarschijnlijk was dit langzame herstel te 

wijten aan de afwezigheid van mieren — waarmee de rupsen naar mijn waarnemingen in ge¬ 

deeltelijke symbiose leven — op de voedselboom, Cycas circinalis Roxb. 

Eurema hecabe vloog reeds eind december in normale aantallen, of zelfs meer dan dat. Tot 

op het moment van schrijven ( 15.III. 1983) doe ik dagelijks talrijke waarnemingen. 

Het inzetten van de verlate moessonregens ging tegen alle verwachtingen in gepaard met 

een explosieve toename van vlinders, zowel in aantal individuen als soorten, zoals ik in alle 

jaren van mijn verblijf op Java (meer dan dertig jaar) nog niet had beleefd. Dit fenomeen be¬ 

trof zowel dagvlinders als nachtvlinders. 

Van de nachtvlinders noem ik als meest opvallende verschijning slechts de uraniide Nyctale- 

mon menoeticus (Hopffer), die ik vrijwel tegelijk hier in de stad ving en van drie andere plaat¬ 

sen (Baturaden, 15 km noordelijk van mijn woonplaats Purwokerto, Wonosobo, 100 km naar 

het oosten, en Rawaseneng, 150 km oostelijk; alle drie op ca. 800 m hoogte) kreeg toegezon¬ 

den. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat een dergelijk opvallend dier na ruim 30 jaar niet in deze 

streek waargenomen te zijn daar nu ineens op al deze plaatsen inheems zou zijn. Ik moet bij 

deze en andere soorten wel veronderstellen dat het om een geval van migratie gaat. Naar de 

achtergronden kan men slechts gissen, maar men moet wel aannemen dat de diverse asregens. 
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die over een uitgestrekt gebied het milieu ingrijpend hebben vernield of veranderd, hier een 

rol spelen, samen met de zeer lange droge tijd en het plaatselijk nog steeds voortdurende re- 

gentekort. 

Ook bij de dagvlinders deed ik een serie verrassende waarnemingen. De papilioniden Pach- 

lioptera aristolochiae (Fabricius) en Graphium eurypylus (Linnaeus) nam ik voor het eerst in 

Purwokerto waar, de laatste zelfs in relatief grote aantallen. Onder de nymphaliden noem ik 

Polyura schreiben (Godard), Precis erigone (Cramer) die merkwaardigerwijze in de droge-tijd- 

vorm optrad, en Precis erithya (Linnaeus) die ik wel uit de bergstreken kende, maar nog nooit 

in het laagland had waargenomen. Onder de Hesperiidae noem ik de fraaie Hasora badra 

(Moore) en onder de Satyridae Nemetis minerva (Fabricius) als nieuwelingen. 

LITERATUUR 

Gennardus, Br. (L. F. Balvers), 1983. Enkele waarnemingen aan verschillende kweken van 
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Amst. 43: 69-71. 

Jalan Gatot Subroto 65, Purwokerto (Bms), Jateng, Rep. Indonesia. 

IABLOKOFF-KHNZORIAN, S. M., 1982. LES COCCINELLES. COLÉOPTÈRES- 

COCCINELLIDAE. TRIBU COCCINELLINI DES RÉGIONS PALÉARCTIQUE ET 

ORIENTALE, 568 pp., 102 figs., — Boubée, Paris, ISBN 2-85004-033-9. Prijs NF. 395,—. 

DE GUNST, J. H., 1978. DE NEDERLANDSE LIEVEHEERSBEESTJES (COLEO- 

PTERA-COCCINELLIDAE). — Wetensch. Meded. K. Nederl. natuurh. Veren. 125: 119 

pp., 106 fig. Prijs ƒ 7,25 (uitverkocht; nog wel te bestellen als fotocopie). 

KLAUSNITZER B. & H., 1979. MARIENKÄFER (COCCINELLIDAE), 88 pp., 56 fig., 

2 kleurenpl. — Wittenberg, Ziemsen (Neue Brehmbücherei 451), 2de druk. Prijs DDR Mark 

9,20. 

HODEK, L, 1973. BIOLOGY OF COCCINELLIDAE, 260 pp., veel fig., 58 foto’s, 34 pl. 

— Den Haag, Junk. Prijs ƒ 130,—. 

Over lieveheersbeestjes zijn we blijkbaar nog lang niet uitgeschreven, en één van de rede¬ 

nen is natuurlijk dat ze zo belangrijk zijn als vreters of als beschermers van cultuurgewassen. 

Over dit economische aspekt geeft vooral het bekende boek van Hodek veel informatie. Sinds 

enkele jaren zijn we verrijkt met twee boekjes over lieveheersbeestjes die voor Nederland zeer 

bruikbaar zijn. Eén verscheen in de KNNV-serie en werd geschreven door ons in 1979 overle¬ 

den medelid De Gunst — een zeer nuttig boekje, dat behalve determinatiesleutels veel biologi¬ 

sche informatie bevat. Het is te hopen dat er, op de een of andere wijze, nog een faunistisch 

vervolg geproduceerd zal worden, op basis van een revisie van collecties en hernieuwd veld¬ 

werk. Het boekje van de beide Klausnitzers bevat vooral biologische informatie, waaronder 

veel van toegepaste aard. Aanleiding tot deze korte bespreking van recente Coccinelliden-lite- 

ratuur is eigenlijk de verschijning van een zeer uitgebreide monografie van de Palearctische en 

Orientale Coccinellini van de Armeense coleopteroloog Iablokoff-Khnzorian. Het is een com¬ 

pleet taxonornisch overzicht, met veel nieuwe waarnemingen en met tal van duidelijke, origi¬ 

nele illustraties van de gehele beesten en van hun genitalia. De slordigheden doen aan de 

waarde van het boek weinig af. Ik betwijfel echter of veel entomologen, gezien de prijs, tot 

aanschaf zullen overgaan. Bij het doorlopen van de nomenclatuur constateerde ik enige be¬ 

langrijke veranderingen in genusnamen, vergeleken met De Gunst: Adonia is een subgenus 

van Hippodamia geworden (p. 308), Synharmonia vervalt als jonger synoniem van Oenopia (p. 

398), Neomysia vervalt als jonger synoniem van Sospita (p. 155) en ook Thea vervalt, als syno¬ 

niem van Psyllobora (p. 299). De soortsnamen veranderen niet. —J. Krikken. 
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Helophilus affinis Wahlberg in Nederland (Diptera: Syrphidae) 

door 

N. B. M. BRANTJES & R. NEEF 

ABSTRACT. — In Hortus de Wolf, Haren, the Netherlands, three males of Helophilus affi¬ 

nis Wahlberg were collected from flowers of Parnassia palustris L. 

Tot voor kort waren voor Nederland slechts drie soorten Helophilus bekend (Van der Goot, 

1981). Bij waarnemingen in Hortus de Wolf, Haren (Gr.), vingen wij op Parnassia palustris L. 

bloemen drie mannetjes van een vierde soort: Helophilus affinis Wahlberg, (29, 31 aug., 5 

sept. 1979). Van der Goot verwachtte deze noordelijke en oostelijke soort voor Noord-Duits- 

land. Inmiddels zijn drie, ongepubliceerde, vangsten bij hem bekend geworden: nabij Kassei, 

door Franz Malec, nabij Oldenburg door Barkemeyer en in Sleeswijk door Claussen. 

Naast de kenmerken die Van der Goot noemt, zijn er nog enkele verschillen tussen de drie 

exemplaren en de andere twee zwartneuzige geslachtsgenoten, die ter plekke werden gevan¬ 

gen: namelijk de vorm van de spiegelvlekken op het 4e abdominaal segment en de omvang van 

de gele (of rode) vlekken op de zwarte femur en tibia (fig. 1-9). 

De vliegen worden gedeponeerd in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden. Wij 

danken V. S. van der Goot voor zijn waardevolle opmerkingen. 

Fig. 1-9. Mannetjes van Helophilus-soorten. 1, 4, 7, H. affinis Wahlberg; 2, 5, 8, H. hybridus 

Loew; 3, 6, 9, H. pendulus Linnaeus. Achterlijf (1-3), achterpoot, dij en scheen, achterkant 

(4-6), voorkant (7-9). 
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Nothodiplax dendrophila, a new genus and a new species from Surinam 
(Odonata: Libellulidae) 

by 

JEAN BELLE 

ABSTRACT. — Nothodiplax dendrophila gen. nov. et spec. nov. is described and illustrated 

on the basis of three males and two females from Surinam (Mooi Wanna, District Marowijne). 

The new genus shows affinities to Erythrodiplax Brauer. 

Nothodiplax gen. nov. (feminine) 

Rather small and brown coloured species characterized as follows: 

Head. — Compound eyes in contact for a distance about equal to antero-posterior dimension 

of occiput. Posterior side of occiput slightly swollen on sides, with a small median furrow. Ver¬ 

tex rounded, without a pair of small tubercles above. Frons rounded, with a distinct median 

furrow. 

Thorax. — Posterior lobe of prothorax well developed, erect, narrowed basally, the distal 

margin arched, slightly notched in middle and fringed with long hairs. Antealar ridges not pro¬ 

duced laterally in a point but rounded. Posterior margin of metaparapteron also rounded. 

Legs. — Legs slender and moderately long. Spines of outer row of third femur short on basal 

half of femur, gradually increasing in length distally on distal half of femur. Tarsal claw with 

distinct tooth at about 2/3 the length of claw. 

Wings. — Wings hyaline or slightly brown-tinged, with very small basal spot. Supratriangles, 

subtriangles and discoidal triangles open. Lower angle of triangle of fore wings placed only 

slightly distad the level of outer angle of triangle of hind wings. Pterostigma rather short, with 

two cross-veins below it. One bridge cross-vein at level of nodus. Nodus approximately in the 

middle of the wing. Arculus between first and second antenodal but nearer to the first one. 

Sectors of arculus arising by a common stalk. M2 not undulate. Mia arising below proximal 

end of pterostigma. One row of cells between Rs and Rspl. Fore wings: Last antenodal incom¬ 

plete. Costal side of triangle straight, half as long as proximal side or slightly longer. Stalk 2/3 

the length of stalk in hind wing. Trigonal interspace beginning at triangle with two rows of cells 

(sometimes interrupted by a single cell or a few single cells) widening distally and increasing to 

6-7 marginal cells. Five paranal cells before subtriangle. Hind wings: Proximal side of triangle 

continuous with arculus. Cul separated from hind angle of triangle. Trigonal interspace with 

two cells bordering triangle, followed by a single row of cells, widened distally and increasing 

to 8-9 marginal cells. One cubito-anal cross-vein. Anal loop well developed, foot-shaped, 

closed posteriorly and not extending to wing margin. A2 arising slightly distad of cubito-anal 

cross-vein. Three paranal cells before anal loop. A single row of cells between anal loop and 

posterior margin of wing. Membranule white, small, about half a cell long. 

Abdomen. — A supplementary transverse carina on segment 3 but not on segments 2 and 4. 

Abdomen of male slender, wider at base and more robust at segments 7 to 10. Abdomen of 

female stouter than that of male, the sides of segment 8 not dilated. 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 44, 1.1.1984 7 

Figs 1-7: Nothodiplax dendrophila spec, nov., male paratype (except figure 1). 1, right pair of 

wings of holotype; 2, posterior lobe of prothorax, dorso-anterior view; 3, penis, right lateral 

view; 4, inferior caudal appendage, ventral view; 5, tenth abdominal segment and caudal ap¬ 

pendages, dorsal view; 6, the same, left lateral view; 7, accessory genitalia, right lateral view. 

Caudal appendages of male. — Superior appendages somewhat longer than segment 9; each 

appendage enlarged distally, the apex truncate, with a single tooth at inferior angle. Inferior 

appendage triangular and as long as superior appendages, its tip with a pair of small superior 

denticles. 

Caudal appendages of female. — Superior appendages small, about 3/4 the length of seg¬ 

ment 9, bluntly pointed at apex. Lamina supra-analis as long as superior appendages. 

Male accessory genitalia. — Anterior lamina low. Hamule rather large, projecting ventrad, 

in profile wider than posterior lobe, divided apically into two branches, the inner branch hook¬ 

shaped, the outer branch triangular and inflected. Hind lobe upright, narrowed basally, the dis¬ 

tal edge rounded. Stem of penis short and with an obtuse dorsal spine. 

Female genitalia. — Vulvar lamina very short and inconspicuous, with a wide shallow medi¬ 

an excision. 

Larva unknown. 

Type species. —Nothodiplax dendrophila spec, nov., described below. 

Distribution. — Surinam. 
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Nothodiplax lacks all archaic venational characters and for this reason it seems fitting to 

place the genus in the Sympetrinae. It superficially recalls a member of the longitudinale group 

of the genus Erythrodiplax Brauer from which it differs in the following particulars: Paraptera 

rounded; in Erythrodiplax, pointed. Sides of abdominal segment 2 without supplementary 

transverse carina; in Erythrodiplax, with such a carina. Membranule white; in Erythrodiplax, 

brown to black. Superior caudal appendages of male with a single inferior tooth; in Erythrodi¬ 

plax, with an inferior row of small teeth. Superior caudal appendages of female bluntly tipped; 

in Erythrodiplax, sharply pointed. Vulvar lamina poorly developed; in Erythrodiplax, well de¬ 

veloped. 

Nothodiplax dendrophila spec. nov. (figures 1-7) 

Material. — Surinam: District Marowijne, Mooi Wanna (creek), 1.IV. 1964, 1 6 (holotype); 

same locality, 4.IV. 1964, 2 <3, 2 9 (allotype-female and paratypes), all J. Belle leg. One of the 

male paratypes is deposited in the Florida State Collection of Arthropods, Gainesville. 

Male (holotype; abdomen broken off but glued onto the thorax). — Total length 32.5 mm; 

abdomen 22.5 mm; hind wing 24.5 mm; costal edge of pterostigma in fore wing 2.4 mm. 

Head dark brown but labium whitish yellow and clypeus light brown. 

Prothorax dull brown. Pterothorax without distinct colour pattern, dull brown with ill- 

defined lighter brown markings. Legs dark brown. Number of spines on outer angle of hind 

femur twice as great as in female. Abdomen dark brown, the following light brown: basal half 

of segments 1, 2, 6 and 7; basal 2/3 of 3 and 4; basal 3/5 of 5; and basal half of urotergites of 8. 

Segments 9 and 10, including caudal appendages, entirely dark brown. Caudal appendages and 

accessory genitalia shaped as shown in accompanying figures. 

Brown basal spots of wings small and inconspicuous, in antenodal interspace reaching to first 

antenodal, in cubito-anal interspace to anal crossing, and in third anal interspace of hind wing 

to a point about IV2 cell from wing margin. Antenodal and postnodal interspaces slightly brown 

tinged. Antenodals in fore wings 7l/z, in hind wings 6. Pterostigma brown. Anal loop of hind 

wing with a single row of cells on both sides of midrib and one extra cell in the “heel”, altogeth¬ 

er 13 cells. 

Female (allotype; right hind wing broken off but glued onto the thorax). — Total length 31 

mm; abdomen 21 mm; hind wing 24.5 mm; costal edge of pterostigma in fore wing 2.3 mm. 

Very similar to holotype-male in stature and general dullness of coloration. Dark colours on 

top of head and of prothorax lighter than in holotype being brown instead of dark brown. Cly¬ 

peus light brown with green tinge. Prothorax also lighter coloured than holotype and slightly 

pruinosed. Wing venation very similar to that of holotype, having also IV2 antenodals in fore 

wings and 6 antenodals in hind wings. 

The paratypes are very similar to the type-specimens. Their venational characters are: One 

fore wing has 8V2 antenodals, the other fore wings have 71/2 antenodals. All hind wings have 6 

antenodals. The number of cells in the anal loop is 13 (four hind wings), 14 (one hind wing) or 

15 (one hind wing). One of the male paratypes lacks the head. 

Nothodiplax dendrophila was found at a small sand-bottomed creek in the gallery forests of 

the eastern coastal region of Surinam. It seems to be a rare species. Its habitat is confined to 

the upper parts of the trees but occasionally individuals of this species fly down to the low bank 

vegetation of the clear creeks which cross the forests. When disturbed these dragonflies take 

refuge to the tops of the trees. 

Onder de Beumkes 35, 6883 HC Velp, the Netherlands. 

TE KOOP GEVRAAGD: B. P. Beirne, British Pyralid and Plume Moths, ed. 2, 1954 (met 

de goede platen). F. Warne & Co., Ltd, London/New York. Aanbiedingen aan R. de Man, 

Meyhorst 64-21,6537 LE Nijmegen, tel. 080-449762. 
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A new dung-beetle species of the genus Aphodius Illiger from East 
Africa (Coleoptera: Aphodiidae) 

by 

J. KRIKKEN & J. P. KAAS 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

ABSTRACT. —Aphodius (Aganocrossus) mara sp. nov. from Kenya is described and illus¬ 

trated. It shows a unique combination of unusual features: the shape of the male fore tibia, the 

fused abdominal sternites and the setose elytra. 

In current classifications (Balthasar, 1964; Endrödi, 1960, 1964; Endrödi & Rakovic, 1981; 

Paulian, 1942; Schmidt, 1922) most of the species of Aphodius Illiger with setose elytra are 

placed together in a limited number of subgenera, including Trichaphodius A. Schmidt, Tricho- 

notulus Bedel and Aganocrossus Reitter. On sorting Afrotropical material in the Leiden mu¬ 

seum we found an interesting, apparently undescribed setose species collected in the Serengeti- 

Mara area in East Africa that could not easily be accommodated in any of the genera and sub¬ 

genera of the Aphodiini proposed so far. It shows a unique combination of characters, each 

reminescent of particular genus-group taxa, such as aberrant male fore tibiae (cf. also Copto- 

chirus Péringuey, Coptochiroides Balthasar, Paracoptochirus Balthasar), fused abdominal ster¬ 

nites (cf. also Didactylia d’Orbigny), and the aforesaid setose elytra. Instead of further prolif¬ 

erating the genus with new, more or less artificial subgenera we thought it better to leave this 

species in one of the conventional genus-group taxa, while at the same time emphasising its 

unusual features. Obviously, in this case an arbitrary choice has to be made as to the position of 

this novelty, awaiting a critical reappraisal of the supraspecific classification of the Aphodiini, 

and we now choose for Aganocrossus, one of the above-mentioned “setose subgenera”. A se¬ 

ries of 43 specimens was sifted from elephant dung in the Masai Mara Game Reserve, a savan¬ 

na region directly north of the Kenya-Tanzania border. It is only one of the numerous scarab 

species subsisting in elephant dung in East African wilderness areas, which the senior author 

has sampled during five successive trips. The junior author studied the material belonging to 

the Aphodius subgenera with setose elytra, and we are preparing a review of Afrotropical 

Trichaphodius. 

Aphodius (Aganocrossus) mara sp. nov. (figs. 1-8) 

Holotype (male). — Approximate length 4.7, width 1.8, height 1.3 mm. Brown and yellow, 

moderately shiny. Pilosity yellow-brown. 

Clypeus with nearly straight anterior border, laterally widely rounded, nearly straight. 

Clypeal margin narrowly slightly reflexed. Clypeogenal border continuous; clypeogenal suture 

vague, clypeofrontal suture effaced. Clypeal punctation simple, punctures fine, abundant. 

Gena rounded; apex situated posteriorly, shortly rounded, distinctly projecting outside eye line 

(full-face view). Frons with narrow transverse zone of punctures which are less fine than on 

clypeus. Head virtually entirely dark-brown. Pronotal general surface evenly convex, antero¬ 

lateral angle ca. 90 degrees, lateral border widely rounded to more or less truncate posterolate¬ 

ral section; these borders finely marginate, with ca. 15 long setae; base very finely marginate, 

without setae; pronotal apex immarginate, with broad transparent velum. Pronotal punctation 

simple (x50); punctures distinct, their size variant, halfway lateral declivity abundant, very 

fine behind apical border, elsewhere sparse. Pronotal disc dark-brown, sides yellow. Scutellum 

subtriangular with shortly rounded apex, derm impunctate. Elytron elongate, more or less par¬ 

allel-sides with evenly convex general surface; no humeral denticle; apicosutural angle ca. 100 

degrees. Elytral striae numbering 10, striai impressions 8 and 9 anteriorly ending at same level 

(lateral view). All striae with free caudal end effaced on apical declivity. Striai punctations 



10 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 44, 1.1.1984 

Figs. 1-10. Aphodius mara sp. nov., scanning electron micrographs. 1, habitus, dorsal and 2, 

dorsolateral view; 3, head and pronotum, enlarged; 4, details of elytra, note scutellum at right; 

5, abdomen, ventral view; 6, phallus, left side view; 7, right fore tibia <3, and 8, $ ; 9, right hind 

tibia 3 ; 10, right hind tarsus <3. Scale lines with figs. 4, 6 are 0.1 mm, others are 1 mm. 

dense but vague (x50), not distinctly crenulating interstriae. Interstriae feebly convex, without 

distinct punctation (x50), except for two rows of seta-bearing punctures on interstria 10 adja¬ 

cent to stria 9, plus a number of seta-bearing punctures on apical declivity. Epipleuron also 

with row of seta-bearing punctures, visible from above; setae long, semierect. Entire elytral 

derm distinctly microreticulate (x50), moje opaque than pronotal and cephalic derm; elytral 

base yellowish, subapical area largely yellowish, enclosing infuscated patch, remainder of ely¬ 

tron largely brown. 

Metasternum brown, almost impunctate, glabrous; microrecticulation vague (x50); disc 

nearly flat with impressed midline. Visible abdominal sternites 3-5 medially fused, suture 

slightly effaced, sternites 3-6 with irregular transverse row of seta-bearing punctures, setae 

long, subappressed, colour of sternites brown. Pygidium exposed, surface evenly convex, se¬ 

tose, yellow. Legs yellowish. Fore tibia with two well developed distal external denticles, prox¬ 

imal denticle distinct but small; internal line sinuous; terminal spur short, acuminate, curved 

downwards, reachin tarsal segment 3. Middle and hind tibiae slightly complanate, fossorial 
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crest small, apical spines of variant length, terminal spurs elongate-acuminate, tarsi long, ca. 

1.5 times tibial length. Length proportions of superior tibial spur to tarsal segments 1-5: 

4/5/2/2/2/4. Parameres simple, small, fig. 5. 

Some measurements in mm. Maximum cephalic width 1.4, pronotal medium length 1.3, max¬ 

imum width 1.6, sutural length of elytra (apex scutellum to apex elytron) 2.5, maximum width 

combined 1.8. 

Variation and sexual dimorphism. — The total length of the specimens collected ranges be¬ 

tween 3.8 and 5.5 mm. The specimens also exhibit variation in the degree of darkening, with a 

less distinct elytral infuscated patch in the lighter specimens. Female fore tibiae lack the bisi- 

nuate internal line and their external denticles are less different in length. Male fore tibiae vary 

slightly in width. The pronotal punctures of females are larger and more closely set compared 

to the males. 

Material examined. — 31 males, 12 females (note this proportion). Holotype and paratypes 

all from Kenya: Masai Mara Game Reserve: Mara New Bridge, 15-XII-1978, J. Krikken, no. 

273; deciduous low orthophyll savanna, sifted from elephant dung. Some paratypes to be dis¬ 

tributed to other collections. 
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A replacement name for a genus group name in the Limacodidae 
(Lepidoptera) 

by 

L. VÄRI 

Transvaal Museum, Pretoria 

ABSTRACT. — Unithosea nom. nov. is proposed for Neothosea Janse, 1964, nec Okano & 

Pak, 1964. 

Dr. D. S. Fletcher, British Museum (Natural History) has kindly drawn the present author’s 

attention to the discovery of a homonymy in the Heterogeneidae (= Limacodidae) by Dr. H. 

Inoue. 

In his monograph of the southern African Limacodidae, December 1964, Janse established 

the new genus Neothosea with Thosea albilineata Hampson, 1910 as its type species. However, 

it has been found that Okano and Pak published in March 1964 also a new genus Neothosea in 

their revision of the Korean Heterogeneidae which has thus priority by nine months. The type 

species of this latter genus, Thosea suigensis Matsumura, 1931 is not congeneric with T. albili¬ 

neata and therefore the following genus is proposed as the objective replacement name for Jan- 

se’s genus: 

Unithosea nom. nov. pro Neothosea Janse, 1964. 

Type species: Thosea albilineata Hampson, 1910. 

Etymology: “Uni”-thosea refers to the unipectinated antennae in the male of its type spe¬ 

cies, while those of Neothosea suigensis (Matsumura) are shortly double pectinated. 

REFERENCES 
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Function vol. 10; uit het Duits vertaald door C. M. Z. Strausfeld). Springer Verlag, Berlin, 
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Carausius morosus, de vertrouwde wandelende tak, is met fruitvlieg, kakkerlak en trek- 

sprinkhaan een vaste bewoner van het proefdierenverblijf van een fysiologisch laboratorium. 

Insekten zijn voor het bestuderen van de relatie tussen gedrag en fysiologie van het zenuwstel¬ 

sel waardevolle proefobjekten omdat hun zenuwcellen relatief groot zijn en gering in aantal. 

De gedragselementen die we bij de wandelende tak zo goed kennen — het „bevriezen” (kata- 

lepsis) en de merkwaardige vorm van bewegen die in het Engels „rocking” heet — maken dit 

dier extra aantrekkelijk voor neuro-ethologisch onderzoek. Deze twee gedragselementen krij¬ 

gen in het boek van Baessler dan ook alle aandacht, naast het normale lopen, en, veel be¬ 

knopter, oriëntatie in de ruimte. Het boek wordt afgesloten met een kort hoofdstuk over ana¬ 

tomie van spieren, zenuwen en zintuigorganen van de thorax van de wandelende tak. Het re¬ 

sultaat is een uiterst gedetailleerd overzicht, naar mijn gevoel slechts aantrekkelijk voor een 

kleine groep ultra-specialisten, maar zonder twijfel voor hen heel waardevol. — W. N. Ellis. 
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Naamlijst van de Nederlandse Sciomyzidae (Diptera) 

door 

J. M. REVIER 

Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Amsterdam 

ABSTRACT. — Checklist of the Dutch Sciomyzidae (Diptera). At least 52 species occur in 

the Netherlands. Nine species are new for the Dutch fauna: Pelidnoptera leptiformis (Schiner), 

Pherbellia argyra Verbeke, P. brunnipes (feigen), Tetanocera arrogans Meigen, T. freyi 

Stackelberg, Pherbina intermedia Verbeke, Psacadina zernyi (Mayer), Limnia paludicola El- 

berg and Dichetophora finlandica Verbeke. 

Inleiding 

Vooral de laatste twintig jaar is de belangstelling voor de taxonomie, biologie en de oecolo- 

gie van de Sciomyzidae enorm toegenomen. Dit is grotendeels het gevolg geweest van de ont¬ 

dekking dat de larven van deze vliegen predatoren of parasitoïden zijn van allerlei soorten wa¬ 

ter- en landslakken, slakkeëieren en tweekleppigen. 

Wat betreft de levenswijze van de larven bestaat er een grote variatie. Enerzijds zijn er de 

typische aquatische, vrijlevende predatoren van waterslakken, anderzijds komen er hoog ge¬ 

specialiseerde parasitoïden voor van één bepaalde soort landslak. Daartussen bevindt zich een 

grote groep vliegen waarvan de larven een levenswijze vertonen die intermediair tussen deze 

twee uitersten staat (Berg & Knutson, 1978). 

Aangezien uit laboratoriumonderzoek bleek dat vooral de aquatische soorten Sciomyzidae 

in staat zijn heel wat schade aan te richten aan een slakkenpopulatie, onderkende men al vlug 

de mogelijkheid Sciomyzidae te gebruiken als biologische bestrijders van schadelijke en ziekte 

overbrengende slakken (Berg, 1964). Dit betekende een grote stimulans voor verder onder¬ 

zoek aan deze familie. De taxonomie en nomenclatuur werd herzien, en van de 472 soorten die 

nu over de gehele wereld beschreven zijn, is van 200 de biologie van de larven bekend. 

Ondanks de redelijk grote belangstelling voor de Sciomyzidae in het buitenland werd in Ne¬ 

derland nauwelijks onderzoek gedaan naar deze vliegenfamilie. De enige mij bekende publika- 

ties betreffende de Sciomyzidae bestaan uit een soortenlijst van De Meijere (1939), die 45 

soorten vermeldt, en een tweetal notities van Nienhuis (1969, 1970) die poppen van Sciomyzi¬ 

dae aantrof in slakkehuisjes. 

De hierna volgende naamlijst is gebaseerd op materiaal aanwezig in de collecties van het In¬ 

stituut voor Taxonomische Zoölogie te Amsterdam, het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 

te Leiden, de Landbouwhogeschool te Wageningen en de collectie van de heer H. J. G. Meuf- 

fels. Bovendien werden deze gegevens aangevuld met de resultaten van een aantal verzamel- 

tochten in 1982 en 1983. Alle soorten konden op naam gebracht worden met behulp van de 

tabellen gepubliceerd door Knutson & Lyneborg (1965) en Rozkosnÿ & Jeremies (1977). 

In totaal konden aan de lijst van Nederlandse Sciomyzidae negen soorten toegevoegd wor¬ 

den: Pelidnoptera leptiformis (Schiner), Pherbellia argyra Verbeke, P. brunnipes (Meigen), 

Tetanocera arrogans Meigen, T. freyi Stackelberg, Pherbina intermedia Verbeke, Psacadina 

zernyi (Mayer), Limnia paludicola Elberg en Dichetophora finlandica Verbeke. Daarentegen 

moesten twee soorten van de lijst van De Meijere afgevoerd worden. De in de collecties onder 

de namen Pherbellia obtusa (Fallén) en Psacadina punctata Fabricius aanwezige exemplaren 

bleken respectievelijk te behoren tot de soorten Pherbellia argyra en Psacadina zernyi. 

Tot nu toe zijn 52 soorten Sciomyzidae bekend uit Nederland, een aantal dat waarschijnlijk 

door middel van een intensievere inventarisatie is uit te breiden. Voor Midden-Europa zijn op 

dit moment 97 soorten beschreven (Rozkosnÿ, 1980), in Engeland komen zeker 63 soorten 

voor (Knutson, 1976) en Knutson (1978) geeft aan dat nog tien andere soorten mogelijk in Ne¬ 

derland kunnen voorkomen. 
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Van 38 Nederlandse soorten is de biologie bekend. Meer gegevens over de biologie en ver¬ 

spreiding in Nederland zijn te vinden in Revier (1981) en in een Wetenschappelijke Medede¬ 

ling van de K.N.N.V., die over enige tijd zal verschijnen (Revier & Van der Goot, in druk). 

In onderstaande naamlijst zijn de laatste wijzigingen in de nomenclatuur verwerkt volgens 

Elberg & Rozkosnÿ (1978) en Rozkosnÿ (1981, 1982). De in Nederland zeldzame soorten 

(minder dan 20 exemplaren de laatste 100 jaar gevangen) zijn in de lijst voorzien van een ster¬ 

retje (*). Bovendien is, voor zover van toepassing, tussen haakjes onder de nu geldige naam de 

verouderde soortsnaam vermeld die De Meijere ( 1939) gebruikte. 

Naamlijst 

SCIOMYZIDAE TETANOCERINI 

Antichaeta 

PHAEOMYIINAE 

Pelidnoptera 

*analis (Meigen, 1830) (4) 

fuscipennis (Meigen, 1830) Renocera 

*leptiformis (Schiner, 1864) (1) * pallida (Fallén, 1820) 

{fumipennis (Zetterstedt, 1846)) *strobli Hendel, 1900 

(fuscinervis (Zetterstedt, 1838)) 

SCIOMYZINAE 

SCIOMYZINI 

striata (Meigen, 1830) 

Sciomyza Tetanocera 

simplex Fallén, 1820 arrogans Meigen, 1830 

*testacea Macquart, 1830 elata (Fabricius, 1794) 

ferruginea Fallén, 1820 

Colobaea freyi Stackelberg, 1963 (5) 

*bifasciella (Fallén, 1820) (2) fuscinervis (Zetterstedt, 1838) 

*distincta (Meigen, 1830) (unicolor Loew, 1847) 

* punctata (Lundbeck, 1923) hyalipennis von Roser, 1840 

(Ctenulus pectoralis Zetterstedt) 

Pherbellia (3) 

robusta Loew, 1847 

silvatica Meigen, 1830 

albocostata (Fallén, 1820) Dictya 

*argyra Verbeke, 1967 

(Sciomyza obtusa Fallén) 

umbrarum (Linnaeus, 1761) 

*brunnipes (Meigen, 1830) Trypetoptera 

cinerella (Fallén, 1820) 

*dorsata (Zetterstedt, 1820) 

punctulata (Scopoli, 1763) 

dubia (Fallén, 1820) Pherbina 

griseola (Fallén, 1820) coryleti (Scopoli, 1763) 

*grisescens (Meigen, 1830) 

nana (Fallén, 1820) 

*intermedia Verbeke, 1948 (6) 

pallidiventris (Fallén, 1820) Psacadina 

schoenherri (Fallén, 1820) zernyi (Mayer, 1953) (7) 
{punctata (Fabricius, 1794)) 

ventralis (Fallén, 1820) 
{Pherbina punctata (Fabricius)) 

Hydromya 
Pteromicra 

*angustipennis (Staeger, 1845) 
dorsalis (Fabricius, 1798) 

{Dichrochira glabricula Fallén) Knutsonia 
*leucopeza (Fallén, 1820) albiseta (Scopoli, 1763) 
*glabricula (Fallén, 1820) 

(Dichrochira nigrimana Meigen) 
lineata (Fallén, 1820) 
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Elgiva 

cucularia (Linnaeus, 1767) 

solicita (Harris, 1780) 

(rufa (Panzer, 1798)) 

Li mu ia 

unguicornis (Scopoli, 1763) 

paludicola Elberg, 1965 (8) 

Coremacera 

marginata (Fabricius, 1781) 

Sepedon 

sphegea (Fabricius, 1781) 

spinipcs (Scopoli, 1763) 

Euthycera 

fumigata (Scopoli, 1763) 

Dichetophora (9) 

'finlandica Verbeke, 1964 

obliterata (Fabricius, 1805) 

Noten bij de naamlijst 

1. Pelidnoptera leptiformis werd tot nu toe alleen in Zuid-Limburg gevangen. Op te merken 

valt dat het de vraag is of beide Pelidnoptera-soorten wel tot de familie Sciomyzidae gerekend 

moeten worden. Griffiths (1972), bijvoorbeeld, concludeert op grond van een aantal morfolo¬ 

gische kenmerken dat deze soorten ondergebracht dienen te worden in een aparte familie. In 

hoeverre de biologie van beide soorten afwijkingen vertoont met die van de overige Sciomyzi¬ 

dae is nog onbekend. 

2. Poppen van deze in Nederland vrij zeldzame soort werden door Nienhuis (1969, 1970) 

aangetroffen in schelpen van de waterslakken Galba truncatula (Müller) en Planorbis planorbis 

(Linnaeus). De larven van deze vlieg voeden zich namelijk gedurende het gehele larvale sta¬ 

dium met één en dezelfde slak (Knutson & Lyneborg, 1965). Deze levenswijze wordt parasi- 

toïd genoemd (Berg, 1964). 

3. De meeste Pherbellia-soorten zijn niet algemeen in Nederland, behalve P. cinerella, een 

soort die zowel in droge als in vochtige omstandigheden in grote aantallen kan worden aange¬ 

troffen. P. brunnipes werd tot nu toe uitsluitend in het duingebied van Noord-Holland gevan¬ 

gen. 

4. De larven van Antichaeta analis prederen op slakkeëieren. Deze soort is overigens zeer 

zeldzaam in Nederland. Tot nu toe werden slechts drie exemplaren verzameld. 

5. Slechts op grond van verschillen in het mannelijk genitaal is Tetanocera freyi met zeker¬ 

heid te onderscheiden van T. silvatica. T. freyi blijkt redelijk algemeen te zijn, vooral in semi- 

aquatische habitats. 

6. Pherbina intermedia is tot nu toe bekend uit het oosten van Nederland en het Noordhol- 

landse duingebied. Wellicht heeft deze soort een groter verspreidingsgebied dan tot nu toe 

werd waargenomen. 

7. Mayer (1953) onderscheidde Psacadina zernyi van P. verbekei Rozkosnÿ. Laatstgenoem¬ 

de is synoniem met de door De Meijere (1939) vermelde soort Pherbina punctata Fabricius. 

Alle in de collecties aanwezige exemplaren behoren echter tot de soort Psacadina zernyi. 

Waarschijnlijk doet zich hier dezelfde situatie voor als in Fenno-Skandinavië waar P. verbekei 

verdrongen wordt door P. zernyi (Verbeke, 1964). In de rest van Europa komen beide soorten 

gezamenlijk voor (Knutson et al., 1975). 

8. Elberg (1965) onderscheidt de soort Limnia paludicola van L. unguicornis op grond van 

kleine verschillen in het mannelijk genitaal. Leclercq (1980) meent dat ook de wijfjes van deze 

twee soorten te herkennen zijn aan de hand van kleurverschillen op het mesonotum. Op grond 

van deze gegevens is het mogelijk beide soorten in Nederland te onderscheiden. Collin (1967) 

is echter van mening dat beide soorten synoniem zijn en dat de verschillen binnen de natuurlij¬ 

ke variatie vallen. 

9. Beide Dichetophora-soorten zijn in Nederland niet algemeen. D. finlandica komt hier 

zelfs zeer sporadisch voor. Wat betreft de habitat van de adulten en de levenswijze van de lar¬ 

ven zijn nog geen gegevens voorhanden. 
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ABSTRACT. — Observations of Sphecidae and Pompilidae in Amsterdam (Hymenoptera: 

Aculeata). Aculeate wasps are collected between 1969 and 1982 from two newly made building 

grounds of sandy soil in Amsterdam. The most successful colonizers in both areas are Crabro 

peltarius (Schreber), Oxybelus bipunctatus Olivier, Crossocerus wesmaeli (Vander Linden) 

(Sphecidae) and Anoplius infuscatus (Vander Linden) and Pompilus cinereus Fabricius (Pompi¬ 

lidae). Crabro peltarius was able to build up colonies of 50-250 nests (in a few years) on dif¬ 

ferent spots in these areas. Twenty-nine species of Sphecid wasps and twelve species of Pompi- 

lid wasps are listed. 

Gedurende de jaren 1969 tot 1982 zijn onder meer in Amsterdam regelmatig wespen verza¬ 

meld voor het onderzoek naar verlammende wespegiffen en om wespen te vinden die even¬ 

tueel voor dit doel in het laboratorium gekweekt kunnen worden (Simon Thomas & Veenen- 

daal, 1974). Het betreft hier de volgende twee terreinen: 

a) het opgespoten terrein van het huidige Rembrandtpark, waar is verzameld tot juni 1974. Dit 

terrein zal verder worden aangeduid met R. 

b) de Bijlmerweide (park) en de direct aangrenzende terreinen bestemd voor woningbouw. 

Hier is verzameld van 1974 tot 1982. Dit terrein wordt hierna met B aangegeven. De respectie¬ 

velijke EIS coördinaten van deze terreinen zijn 14.16 en 15.17. Oorspronkelijk hadden deze 

terreinen een agrarische bestemming. Doordat de stad Amsterdam eind vijftiger begin zestiger 

jaren grote behoefte aan uitbreiding had, zijn ze geofferd aan de stadsuitbreiding en bouwrijp 

gemaakt. Middels storting en opspuiting werd een laag zand over de ondergrond aangebracht. 

Verder zijn er voor de wegenaanleg een aantal dijklichamen gemaakt zodat er direct al duide¬ 

lijke hoogteverschillen aanwezig waren. 
De voedingstoestand is doorgaans laag en het geringe gehalte aan organische stof maakt de¬ 

ze gronden droogte-gevoelig. De begroeiing zal hierdoor wisselend zijn met veel open plekjes. 
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waarvan de gravende insekten dankbaar gebruik maken. Afhankelijk van de ontwatering wor¬ 

den de opgespoten terreindelen de eerste jaren vaak gekenmerkt door begroeiing met riet en 

moerasandijvie. Wanneer na het graven van ontwateringssloten het grondwaterpeil daalt doen 

al snel nieuwe plantesoorten hun intrede. 

Na enkele jaren kan men de volgende plantesoorten vinden: Kleinhoefblad, Tussilago farfa- 

ra L.; Akkerdistel, Cirsium arvense (L.) Scop.; Boerenwormkruid, Tanacetum vulgare L.; Wil- 

geroosje, Chamerion angustifolium (L.) Holub; Braam, Riibus fruticosus L.; Vogelwikke, Vi¬ 

da cracca L.; Honingklaver, Melilotus sp.; Koninginnekruid, Eupatorium cannabinum L.; Wit¬ 

te dovenetel, Lamium album L.; Riet, Phragmites australis (Cav.) Trin. ex. Steud. De houtige 

gewassen worden vooral vertegenwoordigd door het geslacht Salbt, met soorten als S. alba L., 

S. cinerea L. en S. repens L. Vooral rond de laatste soort werden nogal wat wespen gevangen. 

Waarschijnlijk komt dit doordat deze lage groeier weinig schaduw geeft doch wel de nodige 

beschutting. 

Van de graafwespen (Sphecidae) werd Crabro peltarius (Schreber) als een der eerste waar¬ 

genomen, nestelend op open vochtige plaatsen. Op drogere plaatsen gold dit voor Crabro scu¬ 

tellatus (Scheven). Van de spinnendoders (Pompilidae) werden Pompilus cinereus Fabricius en 

Anoplius infuscatus (Vander Linden) het eerst gevangen en bleven ook later steeds algemeen 

op zandige plaatsen. Van de hier genoemde soorten was Crabro peltarius het meest succesvol. 

Deze soort wist in enkele jaren kolonies van 50 tot 250 nesten te vormen op verschillende 

plaatsen in de terreinen. Verder bleek Oxybelus bipunctatus Olivier na enkele jaren zeer alge¬ 

meen op beschutte zonnige onbegroeide plekjes in bijv. de heesterborders van de in aanleg 

zijnde parken. Op een open terreingedeelte met groepjes Akkerdistel was Crossocerus wes- 

maeli (Vander Linden) zeer algemeen. 

Gedurende de jaren 1969 tot 1982 werden 29 soorten Sphecidae en 12 soorten Pompilidae in 

deze terreinen aangetroffen. Deze zullen hieronder kort besproken worden. Bij de determina¬ 

tie heb ik gebruik kunnen maken van de collectie van dr. R. T. Simon Thomas waarvoor ik erg 

dankbaar ben. Verder ben ik de heer dr. H. Wolf (Plettenberg, Duitsland) zeer erkentelijk 

voor het kontroleren en zonodig verbeteren van de Pompilidae-determinaties. Bij de naamge¬ 

ving en de volgorde van de soorten is voor de Sphecidae Bohart & Menke (1976) en voor de 

Pompilidae Wolf (1972) aangehouden. 

Lijst van gevangen soorten 

SPHECIDAE 

Podalonia affinis (W. Kirby). — Eén maal aangetroffen in B (1978), reeds bekend uit de 

naaste omgeving (Lefeber, 1979). 

Ammophila sabulosa (Linnaeus). — R, 1974; B, vanaf 1974 alle jaren waargenomen, vooral 

langs de randen van de heesterborders in de parken, doch ook in het aangrenzend terrein. Le¬ 

feber (1979) vermeldt deze soort niet uit deze 10 x 10 km vakken (EIS), hij zegt echter wel: 

„Ze nestelt massaal op opgespoten terreinen”, hetgeen dus ook hier het geval is. 

Mirnesa equestris (Fabricius). — B, 1979 enkele exemplaren. 

Mimumesa littoralis (Bondroit). — B, 1974, 1981, tussen en nabij rietopslag. 

Diodontus minutus (Fabricius). — Regelmatig aangetroffen in R en B, vooral langs steile 

kanten. 

D. tristis (Vander Linden). — R, 1974, massaal in een afgegraven stuk dijk. 

Pemphredon inornatus Say. — R, 1971-1973; B, vanaf 1974 alle jaren aangetroffen. 

P. lethifer (Shuckard). — R, 1974; B, 1981, nestelend in rietgallen van Lipara sp. 

Passaloecus clypealis Faester. — B, (1981). Deze tot nu toe weinig gevangen soort werd aan¬ 

getroffen in een rietveldje. Volgens Lefeber (1974) nestelt zij in rietstengels. P. clypealis lijkt 

erg veel op P. singularis Dahlbom. P. clypealis heeft echter witte schouderknobbels en ook de 

clypeus is anders van vorm (Lomholdt, 1975). 

P. singularis Dahlbom. — R, 1973; B, 1974. 
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Dryudella pinguis (Dahlbom). — B, 1975, 1978. Slechts op één plaats gevonden bij enkele 

lage begroeide zandheuveltjes. In een gelijksoortige habitat trof ik de soort aan op indus¬ 

trieterrein Noord te Weesp. 

Tachysphex nitidus (Spinola). — B, 1978, nieuw voor dit gebied (Lefeber, 1979). 

T. pompiliformis (Panzer). — Regelmatig gevangen op R en B, nieuw voor vak 14.16 (EIS) 

(Lefeber, 1979). 

Miscophus ater Lepeletier. — B, 1981. 

M. concolor Dahlbom. — B, 1979. Deze kleine Sphecidae zijn lastig te vangen en zullen 

daardoor waarschijnlijk nog al eens aan de aandacht ontsnappen. Beide soorten zijn nieuw 

voor vak 15.17 (EIS). 

Trypoxylon clavicerum Lepeletier & Serville. — R, 1973. Alhoewel deze stengelbroeder niet 

aan zandgrond is gebonden was hij nog niet uit deze omgeving bekend (Lefeber, 1979). 

Oxybelus bipunctatus Olivier. — R en B. Werd tegelijk met de volgende soort verzameld op 

beschutte zonnige plekjes open grond. Beide soorten werden vrijwel alle jaren in meerdere 

exemplaren gevangen. 

O. uniglwnis (Linnaeus). — R en B. 

Lindenius albilabris (Fabricius). — R, 1969; B, 1976. 

Crossocerus elongatulus (Vander Linden). — R, 1974; B, 1979. 

C. tarsatus (Shuckard). — B, alle jaren verzameld. 

C. pusillus Lepeletier et Brullé. — R, 1974. 

C. wesmaeli (Vander Linden). — R, 1974; B, alle jaren algemeen. 

Crossocerus werd vaak verzameld van of vliegend rond Akkerdistel ( Cirsium arvense). 

Crabro cribrarius (Linnaeus). — R, 1972. Evenals de volgende twee soorten gewoon in Ne¬ 

derland. 

C. peltarius (Schreber). — R. 1969-1974; B, 1974-1982. Op beide terreinen in kleinere of 

grotere kolonies aangetroffen. In de kolonies lagen de nesten onderling soms op slechts 3 à 4 

centimeters afstand. Wegens de eenvoudig te kweken prooi (Musea domestica L.) is C. pelta¬ 

rius gebruikt voor kweekproeven in het laboratorium (Simon Thomas & Veenendaal, 1974). 

De met prooi terugkerende wespen werden in het veld nogal eens achtervolgd door de parasi¬ 

taire vlieg Senotainia conica Fallén. Dit is waarschijnlijk een der oorzaken dat een grote popu¬ 

latie van het ene op het andere jaar van een bepaalde plaats vrijwel volledig verdwijnt. 

C. scutellatus (Scheven). — Op beide terreinen alle jaren waargenomen doch in veel kleine¬ 

re aantallen dan de vorige soort. 

Ectemnius cavifrons (Thomson). — B, 1974. Er is alleen een 6 gevonden. Deze minder ge¬ 

wone soort noemt Bouwman (1930) reeds als voorkomend in Amsterdam. 

E. continuus (Fabricius). — De soort werd in beide terreinen vrijwel alle jaren in kleine aan¬ 

tallen verzameld, o.a. van Bereklauw (Heracleum sphondylium L.). Volgens Bouwman (1930) 

een algemene soort. 

Mellinus arvensis (Linnaeus). — R, alle jaren; B vanaf 1979 in toenemend aantal. 

POMPILIDAE 

Priocnemis fennica Haupt. — R. 1969, 1973; B, 1977, 1981. De soort houdt zich nogal eens 

op in pollen gras of lage struikjes zodat ze niet zo opvalt als bijvoorbeeld Anoplius infuscatus 

(Vander Linden) die in wat meer open terrein fourageert. 

P. parvula (Dahlbom). — B, 1981, verschillende exemplaren verzameld tussen bosjes kruip¬ 

wilg. 

Calicurgus h. hyalinatus (Fabricius). — B, 1978, fouragerend op Cornus alba L. 

Pompilus cinereus Fabricius. — B, alle jaren algemeen op zandige plaatsen. De <5 d van de¬ 

ze soort kan men op bepaalde plaatsen bij zonnig weer constant heen en weer zien vliegen op 

zoek naar $ $. 

Arachnospila (Ammosphex) a. anceps (Wesmael). — B, 1981. 
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A. (Boreopompilus) tr. trivialis (Dahlbom). — B, regelmatig in enkele exemplaren aange¬ 

troffen. 

Evagetes pilosellus (Wesmael). — B, 1975, 1978, 1981. Vooral in 1981 veelvuldig gevangen. 

E. p. pectinipes (Linnaeus). — B. regelmatig gevangen in slechts kleine aantallen. 

E. (Carinevagetes) crassicornis (Shuckard). — B, 1975, 1978, 1981. Steeds een enkel exem¬ 

plaar. 

Anoplius (s.s.) concinnus (Dahlbom). — B, 1975, 1978. 

A. (Pompilinus) infuscatus (Vander Linden). — Op beide terreinen alle jaren aangetroffen. 

In 1981 gevangen voor gifonderzoek. De soort is in het veld niet zondermeer te onderscheiden 

van bijvoorbeeld Evagetes pilosellus, die dan ook in ongeveer gelijk aantal werd mee verza¬ 

meld. Onder narcose is infuscatus met behulp van een binoculair echter eenvoudig te herken¬ 

nen aan de haarborstels op het laatste tergiet. 

Episyron rufipes (Linnaeus). — B, vrijwel alle jaren aangetroffen, echter niet in grote aan¬ 

tallen. Deze Pompilide, die op webspinnen als Araneus sp. fourageert, blijkt in gevangenschap 

gekweekt te kunnen worden. In warme zomers kunnen we meer dan één generatie verwach¬ 

ten. 

Hoewel de vangplaats voor een aantal van deze Pompilidae nieuw zal zijn betreft het hier 

geen zeldzame Nederlandse soorten. Priocnemis parvula en Anoplius concinnus zal men echter 

niet frequent aantreffen. 

Door gestage uitbreiding van de woningbouw en de stijgende recreatiedruk op zowel de par¬ 

ken als de nog resterende open terreinen, die steeds meer als crossterrein en uitlaatplaats voor 

honden gaan dienen, zal het aantal soorten alsmede het aantal individuen per soort langzaam 

veranderen. Zo zal de ruimte voor de grondbewoners afnemen, daarentegen zal er door de 

aanleg van plantsoenen voor de stengelbewoners meer keuze ontstaan. Indien mogelijk zal de¬ 

ze verandering in terrein B worden gevolgd. 

Dankwoord. — De auteur dankt prof. dr. C. van der Meer, dr. R. T. Simon Thomas en dr. 

W. N. Ellis voor hun hulp en aanwijzingen bij het schrijven van dit manuscript. 
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Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) in Nederland waargenomen 
(Odonata: Libellulidae) 

door 

L. G. J. HUIJS & H. P. J. PETERS 

ABSTRACT. — Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) observed in the Netherlands 

(Odonata: Libellulidae). In 1982 imagines of Sympetrum pedemontanum (Allioni) have been 

observed for the first time in the Netherlands at two localities, one situated in the Province of 

Noord-Brabant and one in the Province of Limburg. Till now larvae are not known from the 

Netherlands. 

Fig. 1. Sympetrum pedemontanum (Allioni) in de Strijper Aa. Foto H. Peters. 

Tijdens een in het kader van een landschapsoecologisch project in het Strijper Aa gebied ten 

zuiden van Eindhoven uitgevoerd libellenonderzoek, waarbij werd gekeken naar imagines, is 

een voor de Nederlandse libellenfauna nieuwe soort, Sympetrum pedemontanum (Allioni, 

1766), waargenomen. 

S. pedemontanum is van andere soorten van het geslacht Sympetrum te onderscheiden door 

de opvallende geelbruine, scherp begrensde, bochtige dwarsbanden over alle vleugels (zie 

fig. 1). 

Op 4.VIII. 1982 zijn vier volwassen exemplaren bij de Strijper Aa (UTM: FS 7689) waarge¬ 

nomen, waarvan 1 ó gedeponeerd is in de collectie van het R.I.N. te Arnhem. Op 

23.VIII. 1982 is op dezelfde plaats nog één exemplaar waargenomen. Op 31.VIII. 1982 is er tij¬ 

dens een privé excursie door H. Peters één exemplaar in Beifeld (Midden-Limburg) (UTM: 

LB 0188) verzameld. 

De determinaties zijn uitgevoerd met behulp van Lieftinck (1926), Schmidt (1930) en Dut- 

mer & Duijm ( 1977). 
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Fig. 2. De waarnemingsplaatsen van Sympetrum pedemontanum (Allioni) in het stroomdal van 

de Strijper Aa (schaal 1 : 5000). 

Beschrijving van de vindplaatsen 

Het gebied „Strijper Aa” bestaat uit een centraal gelegen beekdal dat gedeeltelijk in agra¬ 

risch beheer is en verder begroeid is met vochtige loofbossen en moerasvegetaties. De plateaus 

die het beekdal aan drie zijden omringen zijn deels in agrarisch beheer en bestaan deels uit 

heide, schrale graslanden en naaldbossen. S. pedemontanum is waargenomen boven de geka¬ 

naliseerde Strijper Aa. De exacte vindplaats wordt in fig. 2 weergegeven. Van de in fig. 2 aan¬ 

gegeven bossen zijn door het R.I.N. opnames van de vegetatiestructuur gemaakt. Verder is er 

een hydrochemisch onderzoek uitgevoerd van het water; de stroomsnelheden (v in 

cm.sec1) staan in fig. 2 vermeld. 

S. pedemontanum is verder waargenomen in een zand- en kleiafgraving ten oosten van Bel- 

feld, gelegen in een bos op de overgang van het hoogterras en het lager gelegen Maasdal. In de 

afgraving komt op plaatsen met grote hoogteverschillen en waar zand wordt afgegraven, het 

grondwater te voorschijn en vormt op diverse plaatsen poelen (zie fig. 3). 

Discussie 

S. pedemontanum komt in geheel Midden-Europa en een groot deel van Noord-Azië voor, 

doch bewoont voornamelijk de bergachtige gebieden. In de vlakke delen is de soort zeldzaam 
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Fig. 3. Vindplaats van Sympetrum pedemontanum (Allioni) in Belfeld. Foto H. Peters. 

en wordt slechts in zeer kleine aantallen waargenomen (Lieftinck, 1926; Schiemenz, 1957; Ro¬ 

bert, 1959). S. pedemontanum vliegt boven moerassen en moerassige weilanden, maar niet bo¬ 

ven open water (Schiemenz, 1957; Robert, 1959). 

Het biotoop waar S. pedemontanum in het gebied „Strijper Aa” is waargenomen stemt niet 

overeen met biotoopgegevens in de literatuur. De rand van het hoogterras in Belfeld lijkt hier¬ 

mee meer in overeenstemming. 

Over een eventuele relatie tussen de fysische en chemische eigenschappen van het water en 

het voorkomen van S. pedemontanum wordt in de onderzochte literatuur niets vermeld. Onze 

gegevens suggereren een mogelijke relatie met de stroomsnelheid. 

Volgens Lieftinck (1926) is S. pedemontanum geen inlandse soort. Het voorkomen in ons 

land, op enkele plaatsen in Brabant en Limburg, is volgens hem echter niet onwaarschijnlijk 

omdat de soort is waargenomen in de laaggelegen vochtige Kempen in België. De waargeno¬ 

men exemplaren zouden hiervan afkomstig kunnen zijn. Het voorkomen in Nederland zou mo¬ 

gelijk verband kunnen houden met de uitzonderlijk goede zomer in 1982. Tijdens de eerste 

dagen van augustus duurde het warme tot zeer warme zomerweer van eind juli voort, daarna 

werd het weer vrij snel koeler en wisselvalliger. Het feit dat S. pedemontanum in een periode 

van drie weken tweemaal op dezelfde plaats is waargenomen duidt nog niet op een blijvende 

vestiging in Nederland. Naar larven is niet gezocht. 

Dankwoord 

De afdeling Landschapsoecologie van het R.I.N. te Leersum wordt bedankt voor het ter be¬ 

schikking stellen van de gegevens en dr. G. van der Velde en dr. J. F. M. Geelen van de afde¬ 

ling Aquatische Oecologie van de K.U. Nijmegen voor het corrigeren van het manuscript. 
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Tabel 1. Op de vindplaatsen van Sympetrum pedemontanum (Allioni) waargenomen imagines 

van andere libellesoorten. 

soort "Strijper Aa" Beifeld 

Calopteryx splendens (Harris, 1782) X 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) X 

Pvrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) X X 

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) X X 

Ischnura elegans (vander Linden, 1820) X X 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) X X 

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) X X 

Anax imperator Leach, 1815 X 

Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764) X X 

Aeshna mixta Latreille, 1805 X X 

Aeshna isoscelis (0.F, Müller, 1767) X 

Gomphus pulchellus Selys, 1840 X 

Libellula depressa Linnaeus, 1758 X X 

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 X X 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) X 

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) X 

Leucorrhinia dubia (vander Linden, 1825) X 

Sympetrum danae (Sulzer, 1776) X X 

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) X 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) X 

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) X X 
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VEREN IG I N G S N IEUWS februari 1984 

Onder redaktie van de secretaris. Postbus 9517, 2300 RA Leiden 

116e WINTERVERGADERING 

Weet U het nog? Die hitte van de afgelopen zomer, al die zon, al die in- 

sekten? Daar kunnen we weer even op teren, nietwaar? Wel nodig ook. Mijn 

raam lijkt momenteel uitzicht te geven op een aquarium in plaats van op de 

tuin achter het museum. Wat een warmte gaat er dan uit van het ophalen van 

entomologische herinneringen. Dit ophalen doen we weer gezamenlijk tijdens 

de wintervergadering, die gehouden zal worden op 

zaterdag, 18 februari 1984, aanvang 11.00 uur 

in Cultureel- en Congrescentrum "De Reehorst" 

Bennekomseweg 24, Ede. 

Dit centrum bevindt zich dicht bij het NS-Station, niet te missen als U van¬ 

uit het station een klein stukje in zuidelijke richting loopt langs de Benne¬ 

komseweg. 

Komt U per auto, dan verlaat U de snelweg Utrecht-Arnhem (gesteld dat U die 

neemt uiteraard) bij de afslag Ede-Wageningen. U rijdt in de richting Ede tot 

U bij stoplichten rechtsaf de Tooroplaan in kunt slaan. Deze laan komt ten¬ 

slotte op de Bennekomseweg uit, waar U dan rechts de Reehorst ziet liggen. 

Belangrijk 

Vorig jaar was de toeloop van deelnemers en sprekers zo groot, dat we in 

tijdnood kwamen. Om mogelijke problemen te vermijden verzoek ik U van te voren 

bij het secretariaat te melden, indien U iets naar voren wilt brengen, dat 

meer dan 10 minuten in beslag zal nemen. 

Lunch 

Ook erg belangrijk. Jarenlange ervaring heeft geleerd, dat het zinloos is 

af te gaan op aantallen vooruit bestelde lunches. Vele mensen menen, dat het 

nutteloos is een strookje in te vullen en op te sturen, omdat er ter vergade¬ 

ring altijd nog wel wat geregeld kan worden. Wel die mensen krijgen hun zin, 

het kan ter vergadering geregeld worden. Er is echter een MAAR: men dient 

vóór de vergadering bij de balie van De Reehorst een lunchbon te kopen. Er 

wordt rekening gehouden met ongeveer het aantal personen, dat vorig jaar ge¬ 

zamenlijk heeft geluncht. Komen er nu veel meer, dan bestaat de mogelijkheid, 

dat enigen in het gewone restaurant à la carte moeten lunchen. 

Mensen, die zo graag ter vergadering wat ritselen, krijgen nu dus alle gelegen¬ 

heid. 

De lunchbon, die U voor ongeveer ƒ 12,— bij de balie kunt kopen (het zal 

staan aangegeven), geeft U recht op soep, 2 belegde broodjes, 1 krentebol en 

koffie, thee of melk. 



Bestuurswisseling 

Na 12 jaar trouwe dienst zal de bibliothecaris, W.N. Ellis, tijdens de 

lentevergadering (op 28 april a.s. in Amsterdam) statutair moeten aftreden. 

Hij is niet herkiesbaar. Ter vervulling van de vakature stelt het bestuur het 

volgende dubbeltal voor: 

1. J.P. Duffels, 

2. Th. van Leeuwen. 

Elke tien leden kunnen schriftelijk en onder overlegging van een bereidver¬ 

klaring van de voorgestelde kandidaat andere kandidaten voorstellen. Deze voor¬ 

stellen dienen uiterlijk 28 maart a.s. bij het secretariaat binnen te zijn. 
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Oulimnius major (Rey, 1889) en O. rivularis (Rosenhauer, 1856) nieuw 
voor Nederland (Coleoptera: Elmidae) 

door 

H. P. J.J.CUPPEN 

ABSTRACT. — Oulimnius major (Rey, 1889) and O. rivularis (Rosenhauer, 1856) new for 

the Netherlands (Coleoptera: Elmidae). In this paper a description is given of a Dutch locality 

of O. major and O. rivularis. These species were unknown from the Central European Low¬ 

land up to now. 

Inleiding 

Volgens Brakman (1966) komen in Nederland twee soorten van het geslacht Oulimnius 

voor, namelijk Oulimnius troglodytes (Gyllenhal, 1827) en O. tuberculatus (Müller, 1806). Zij 

behoren tot de Elmidae, een waterkeverfamilie die deel uitmaakt van de superfamilie Dryopoi- 

dea. De larven en volwassen kevers van deze familie leven in tegenstelling tot die van de overi¬ 

ge Nederlandse waterkevers voortdurend onder water. Hun zuurstofvoorraad vullen ze aan 

door „plastronademhaling” (volwassen kevers) of kieuwen (larven). Het water waarin ze leven 

moet daarom constant veel zuurstof bevatten. Milieutypen die aan deze voorwaarden voldoen, 

zijn snelstromende beken met een stenige bodem en oevers van grote, weinig vervuilde, stil¬ 

staande wateren met veel golfslag. Vanwege de strenge eisen aan het zuurstofgehalte van het 

water zijn alle tot de Elmidae behorende soorten te beschouwen als indicatoren van een goede 

tot zeer goede waterkwaliteit. 

Soorten van de genera Stenelmis, Elmis, Esolus, Riolus, Normandia en Limnius zijn in Ne¬ 

derland tot nu toe alleen in stromend water gevonden. O. tuberculatus en O. troglodytes daar¬ 

entegen zijn ook bekend uit grotere, stilstaande wateren, zoals wielen en plassen. Volgens 

Holland (1972) komt O. tuberculatus veel frequenter in stromend water voor dan O. troglody¬ 

tes, terwijl voor stilstaand water het omgekeerde geldt. 

Vondsten van Oulimnius major en O. rivularis. — Het was gezien deze verschillende bio- 

tooppreferenties verrassend, dat tijdens een onderzoek in het Apeldoornsch Kanaal (Cuppen, 

1982) naast O. troglodytes een groot aantal exemplaren van Oulimnius werd gevonden dat met 

de hier gangbare literatuur (Steffan, 1979) alleen als O. tuberculatus was te determineren. On¬ 

derzoek van de mannelijke genitalia leverde twee duidelijk verschillende vormen op, die tot 

verrassing van de auteur sterk afweken van de genitalia van O. tuberculatus. Na het raadplegen 

van een werk van Berthélemy (1979) bleek, dat het hier de soorten O. major en O. rivularis 

betrof. 

Beide soorten zijn nieuw voor de Centraaleuropese Laagvlakte (zie lilies, 1978). De dichtst¬ 

bijzijnde vindplaats van O. rivularis is gelegen in Engeland, waar in 1870 nabij Londen zes 

exemplaren werden gevonden. Latere Engelse vondsten zijn niet bekend (Holland, 1972). Het 

huidige bekende Europese verspreidingsgebied van O. rivularis en O. major omvat Spanje, 

Portugal, Frankrijk (Berthélemy, 1979) en Engeland (Parry, 1980). De dichtstbijzijnde vind¬ 

plaats op het continent is de Somme in Frankrijk (schriftelijke mededeling Berthélemy). 

Determinatiekenmerken 

Oulimnius-soorten zijn zeer moeilijk op grond van uitwendige kenmerken te determineren. 

O. troglodytes is vrij redelijk van de overige drie soorten te onderscheiden op grond van het 

verloop van de twee groeven op het halsschild. Deze lopen bij O. troglodytes vrijwel recht naar 

de basis, terwijl ze bij de overige soorten nabij de basis een duidelijke uitwaartse knik verto¬ 

nen. De enige echt betrouwbare kenmerken leveren de genitalia. Vooral de mannelijke genita- 
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lia zijn zeer karakteristiek (Berthélemy, 1979). Voor afbeeldingen van de vrouwelijke genitalia 

wordt eveneens verwezen naar Berthélemy (1979). De vrouwelijke genitalia van O. rivularis 

verschillen van alle overige Europese soorten doordat de proximale ventrale platen distaai niet 

met doornveldjes zijn bezet (Berthélemy, 1962). 

De larven van Oulimnius hebben een driehoekige vorm. Het enige andere geslacht met een 

dergelijke lichaamsvorm is Esolus. Een gedetailleerde beschrijving van de larven van O. tuber- 

culatus, O. troglodytes en O. rivularis is te vinden in Berthélemy & Ductor (1965). 

Beschrijving van de vindplaats 

Tijdens een hydrobiologisch onderzoek in het Apeldoornsch Kanaal in juli 1981 werd nabij 

Loenen bij de monding van de Veldhuizerspreng een groot aantal exemplaren van O. troglody¬ 

tes, O. major en O. rivularis gevonden. Het kanaal is daar ongeveer 15 meter breed en 1 tot 2 

meter diep. De bodem bestaat nabij de zeer steile door riet vastgelegde oevers uit zand; meer 

naar het midden komt een steeds dikker wordende sliblaag voor. Het water is zeer helder. De 

vegetatie is weelderig en bestaat grotendeels uit waterplanten die karakteristiek zijn voor zacht 

water. Voorbeelden zijn Teer vederkruid. Gewone waterranonkel, Haaksterrekroos, Drijven¬ 

de waterweegbree en Duizendknoopfonteinkruid. De begeleidende macrofauna omvatte in het 

totaal ongeveer 100 soorten. Evenals Oulimnius duidt een groot aantal van de begeleidende 

diersoorten op water van een zeer goede kwaliteit. Vermeldenswaardig zijn de waterroofke- 

vers Stictotarsus duodecimpustulatus (Fabricius) en Platambus maculatus (Linnaeus), de koker¬ 

juffers Anabolia nervosa (Curtis), Polycentropus irroratus (Curtis), Cyrnus insolutus Mac 

Lachlan en C. trimaculatus (Curtis) en de vedermuggen Tribelos intextus (Walker), Demicryp- 

tochironomus vulneratus (Zetterstedt), Heterotrissocladius marcidus (Walker) en Heterotany- 

tarsus apicalis (Kieffer). 

Dankwoord 

Mijn speciale dank gaat uit naar prof. dr. C. Berthélemy, die zo vriendelijk was informatie te 

geven over het Europese verspreidingsgebied van O. rivularis en O. major. Verder wil ik dr. 

G. van der Velde en drs. J. van Tol bedanken voor hun kritische opmerkingen. 
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A new Typhloscaris Kuntzen, 1914, from Kenya 
(Coleoptera: Carabidae, Scaritini) 

by 

JAAP van ETTEN 

Laboratorium voor Zoölogische Oecologie en Taxonomie, Utrecht 

ABSTRACT. — A new species of Typhloscaris Kuntzen, T. meruensis, is described from 

Kenya. The species is closely related to T. hutchinsi and T. marakwetensis. Its distribution 

seems to be restricted to the lower slopes of the Mount Kenya. 

The genus Typhloscaris Kuntzen contains some 25 species, which are found on the moun¬ 

tains and mountain ridges of East Africa. Three species are restricted to Madagascar (Basi- 

lewsky, 1973a). Most species were originally placed in the genus Scarites Fabricius, subgenus 

Oroscaris Bänninger, 1939. Basilewsky (1973a, b), however, considered subgenus Oroscaris to 

be synonymous with the genus Typhloscaris. 

During initial studies of the genus I obtained some large specimens, collected by a group of 

local insect collectors, calling themselves “Meru Entomological Unit”, which were rather simi¬ 

lar to T. hutchinsi Alluaud. Bänninger (1935, 1939) mentioned a large form of T. hutchinsi (see 

also Burgeon, 1935). This form was up to 23 mm long (typical T. hutchinsi is 13-19 mm), had 

enlarged genae and, especially at the left side, enlarged paragenae, with a tooth which pointed 

inwardly over the side of the mentum. One of the large specimens I obtained had these charac¬ 

teristics, but 8 specimens differed from this description and are considered to be a new species. 

Typhloscaris meruensis n. sp. 

Length. — 6 21-22 mm, 9 17-20 mm. Brachypterous. Black, shining. Antennae and tarsi 

ferruginous. The whole underside with punctures and wrinkles. 

Head. — Fairly large, 1.36 (1.22-1.46) times wider than long. Frontal grooves deep and 

sharp, short, not reaching further than the eyes; posteriorally converging. Frons smooth, with a 

few undeep striations, which are sometimes hardly visible. Eyes small, less than 30-40% of the 

height of the mandibles, which means that they are reduced (Hvalac, 1969); slit-like. The ocu¬ 

lar protuberance is strongly projecting and more or less rounded, about equal in size for males 

and females. Labrum more or less flat; tridentate, the medium tooth large with an apex, which 

is more rounded in the 9 than in the <3. Mandibles large. Mentum with large lobes, edges not 

marginated, with microsculpture, but hardly any striations; medium tooth sharp, ± 60-70°, 

strongly marginated. Clypeus without setiferous pores. Paragenae with a tooth which reaches 

the edge of the mentum; a protuberance at the apical side, which in the 6 is enlarged to a wing¬ 

like shape, which projects inwardly. Antennae short, segments 2 and 3 about equally long, seg¬ 

ments 4 to 11 flattened, segments 4 to 10 are 1.00-1.30 times longer than wide. 

Thorax. —The thorax is 1.69 (1.52-1.83) times wider than long. Anterior side slightly conca¬ 

ve. The thorax is widest at about 1/5 of its length; from there slightly narrowed towards its ba¬ 

se, with a straight margin; a small but distinct denticle in the hind angles; anterior part not mar¬ 

ginated, although a slight indication of a margin is visible in the middle; sides and posterior part 

marginated. Longitudinal median groove clearly visible over the whole length, although it is 

not very deep; transversal groove visible over the whole length, but less deep than the longitu¬ 

dinal groove. Surface smooth. 

Elytra. — The elytra are 1.55 (1.48-1.64) times longer than wide, ovoid, slightly flattened. 

At the base a well developed ridge. This ridge is posteriorally margined by a groove, which is 

an extension of the first stria. This ridge is granulated and covered with tubercules and with 

setiferous pores. The margin is wide and becomes gradually wider towards the apex. Because 

of this margin the elytra seems to have a pointed apex, wich gives them a heartshaped impres- 
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Figs. 1-4: Aedeagi of three species of the genus Typhloscaris. 1. T. meruensis n. spec, (holoty- 

pe), 2. T. hutchinsi Alluaud (Kikuyu Escarpment Forest, Kenya), 3. T. marakwetensis Bännin- 

ger (Mau Escarpment, Kenya), 4. The aedeagi of the three species placed on top of each other. 

sion. The margin is strongly granulated till the 8th stria. Shoulders distinct, slightly curved, 

with a small dent. Striae without punctation, rather deep, disappearing towards the apex. In 

the third interval 2 setiferous pores in the apical 1/3. 

Legs. — Tarsi ferruginous, tibiae and femuri piceous to black. Spines at the external side of 

the protibia sharp, 2 large, 1 small, 1 very small (hardly visible). The mesofemur has some 

short hairs on the dorsal side. Mesotibia a bit flattened with rows of short hairs; at the upper 

side with short spines, which increases in size towards the distal end; with one large distal spi¬ 

ne. The metatibia with rows of hairs, restricted to the distal 2/3. 

Aedeagus as in fig. 1. 

Measurements (in mm). — Head: length 2.9-4.2, width 3.7-5.6; mandibles: length <3 4.3-4.6, 

length $ 2.5-3.4; thorax: length 3.2-3.7, width 4.9-6.7; elytra: length 8.1-9.3, width 4.9-6.2. 

The extremes of 8 specimens have been given; for the mandibles: 3 6 6 and 5 9$. 

Distribution. — Kenya, Meru Town and the forests on the eastern slopes of the Mount 

Kenya, altitude 1500-2200 m. 

Material examined. — 1 <3 (holotype), type locality: Meru Town, Oct.-Nov. 1976, leg. R. A. 

Owala (coll. Institute of Taxonomic Zoology, Zoölogisch Museum, Amsterdam (ZMA)); 2 

<3c3 and 4 9 $ (paratypes), Kinoru Forest, Meru, Feb. 1979, leg. Meru Ent. Unit (1 <3 and 2 

9 9 coll. J. van Etten, Utrecht; 1 <3 and 1 9 coll. Musée de l’Afrique Centrale, Tervuren, Bel¬ 

gium; 1 9 coll. ZMA); 1 9 (paratype), Imeti Forest, Meru, Feb. 1979, leg. Meru Ent. Unit 

(coll. ZMA). 
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Diagnosis 

T. meruensis n. sp. is closely related to T. hutchinsi Alluaud and T. marakwetensis Bännin- 

ger, which was originally described as a subspecies of T. hutchinsi. Basilewsky (1954) elevated 

the taxon to the species level. The three species have a clearly different aedeagus (figs. 1, 2 and 

3). The aedeagus of T. hutchinsi is curved, the aedeagus of T. meruensis is nearly straight, whi¬ 

le the aedeagus of T. marakwetensis is intermediate between these two (see fig. 4). 

The three species can be separated with the following key: 

1. Elytra with rather deep striae and convex intervals. Base of the elytra with a ridge, which 

is strongly granulated and covered with tubercules. Genae of the 6 with a conical enlarge¬ 

ment (conical protuberance). Labrum tridentate.2 

— Elytra with fine striae and more or less completely flattened intervals. No ridge at the base 

of the elytra, which descends rounded. Labrum with a medium tooth only. Aedeagus 

slightly curved (fig. 2). Length 13-21 mm. marakwetensis 

2. Ridge at the base of the elytra strongly developed, margined posteriorally by a groove, 

which is an extension of the first stria. Paragenae of the 6 at the apical side with a protube¬ 

rance, which is enlarged to a winglike shape, which projects medianly. The pronotum is 

wider than in the next species, 1.69 (1.58-1.83) times wider than long. Medium tooth of the 

mentum sharp (± 60-70°). Spines of the protibia sharp. Elytra flattened, giving a heartsha¬ 

ped impression. Aedeagus nearly straight (fig 1). Length 17-22 mm. meruensis n. sp. 

— Ridge at the base of the elytra less strongly developed. First stria is not clearly extended to 

margin the ridge posteriorally. Paragenae of the â without an enlarged winglike protube¬ 

rance, although a large form has a small protuberance, which is not winglike enlarged. Pro¬ 

notum less wide than in the previous species, 1.58 (1.38-1.69) times wider than long. Me¬ 

dium tooth of the mentum blunt, ± 120°. Elytra convex. Spines of the protibia more blunt 

with a round apex. Aedeagus curved (fig. 3). Length 13-19 mm. hutchinsi 

Note. The large form of hutchinsi, which has a length up to 23 mm, enlarged genae and, es¬ 

pecially at the left side enlarged paragenae with a dent which points inwardly over the mentum, 

has already been mentioned. This form has also a small protuberance (tubercule) at the apical 

side of the paragenae. I saw one specimen of 22 mm length (<3) from Meru, Imeti forest, Feb. 

1979, leg. Meru Ent. Unit. 

For separation of these three species from other species of Typhloscaris I refer to the key of 

Bänninger (1939, pp. 129-136 and 145-146) and for the three species from Madagascar to Basi¬ 

lewsky (1973a, pp. 43-49). 
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A new Ptomaphaginus Portevin from Indonesia 
(Coleoptera: Cholevidae) 

by 

M. SCHILTHUIZEN 

ABSTRACT. — A new species of Ptomaphaginus Portevin, P. sinuatus, is described from 

western Java. The description is based on one male specimen in the collection of the Zoölo¬ 

gisch Museum, Amsterdam. 

When studying some material of Cholevidae from the collection of the Institute for Taxono¬ 

mic Zoology (Zoölogisch Museum), Amsterdam, I found a male specimen of a Ptomaphaginus 

species, for which several distinguishing characters, especially of the genitalia, proved to be 

different from any of the known species. Consequently, I consider this animal an undescribed 

species. 

Note: According to Zwick (1979, 1981) the name Cholevidae Kirby, 1837 should be used 

instead of Catopidae Chaudoir, 1845. He also mentioned that the conception of some authors, 

that Cholevidae is to be considered a subfamily of Leiodidae s.l., seems to be unfounded, but 

this is open to further study. 

Ptomaphaginus sinuatus n. sp. 

Holotype: Indonesia: Java: Preanger: Tjigembong, VI. 1915, leg. J. B. Corporaal, 1 <3 (Zo¬ 

ologisch Museum, Amsterdam). Male. Length: 2.4 mm. Winged. Habitus slender, oblong- 

Figs. 1-10. Ptomaphaginus sinuatus n. sp. 1, antenna; 2, apex of aedeagus in dorso-apical 

view; 3, lelt anterior tibia and tarsus; 4, habitus; 5, aedeagus, dorsal view; hatched: stiletto of 

internal sack; dotted line: contours of apical aperture; 6: aedeagus, lateral view; 7, genital seg¬ 

ment; 8, right posterior angle of pronotum, dorso-lateral view; 9, abdominal sternite 5 and 6; 

10, apex of elytra, with striolation. 
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Table 1: Proportions of antennal segments. 

ant. segm. widthdength 

proportions 

length prop 

1 1:3.5 1.6 

2 1:2.3 1.0 

3 1:2.3 0.9 

4 1:1.5 0.6 

5 1:1.5 0.6 

6 1:0.75 0.4 

7 1:1.0 0.8 

8 1:0.3 0.25 

9 1:1.15 1.0 

10 1:1.0 0.9 

11 1:1.6 1.4 

oval. Colour reddish brown, only posterior of head and apical margin of each tibia infuscated; 

each frontal corner of clypeus shows a little black patch. Top of antennal segment 11 brighter 

coloured than the rest. Pubescence inconspicuous (at 20 x ), consisting of little yellow hairs. 

Head with extremely small and dense transverse striolation, hardly distinguishable (at 20 x). 

Eyes large, covering entire space between posterior corner of head and antennal base. Anten¬ 

na with a not very distinct, compressed club. Overall appearance relatively slender, resembling 

Ptomaphaginus assimilis Szymczakowski. Proportions of antennal segments: table 1. Pronotum 

wide, ratio of length to width 1.00 : 1.64, 1.5 times as wide as head. Base shows a distinct si¬ 

nuosity at each side, so that posterior angles seem acute, especially in dorsal view. Sides con¬ 

verge anteriorly along their entire length; in lateral view they slightly bend downwards. Trans¬ 

verse strioles fine, somewhat irregular and altogether not very conspicuous. 

Elytra, taken together, circa 1.3 times as long as wide, 2.3 times as long as pronotum. At the 

shoulders slightly wider than pronotal base (1.03 : 1.00). In profile evenly convex. Sides regu¬ 

larly, but slightly convex; near apex bending inwards under distinct angle, hence the apex of 

each elytron appears truncate. Striolation strong and distinct, consisting of regular, diagonally 

arranged strioles; distance between two adjacent strioles about the same as length of antennal 

segment 8. 

Mesosternum with thin, rather high and symmetrical carina. 

Abdominal sternite 5 (from base) with a semicircular notch, through which runs a longitudi¬ 

nal impression, over this and next sternite. 

Legs rather slender. Fore tibiae 2.9 times as long as wide, with a darkly coloured fringe along 

the edge. Anterior tarsi narrow, none of the five segments is more than slightly transverse. 

Tarsi of middle legs 1.15 times as long as the slightly curved tibiae. Hind tibiae over 1.35 times 

as long as the middle ones. Hind tarsi a little longer than tibiae. 

Genital segment strongly sclerotized; pleurites at the inner sides bent; apical part of inner 

side with a thick, sinuate margin. Sternite short, very wide, ovoid. 

Aedeagus long and slender, perfectly symmetrical, regularly narrowed to the top. The apex 

itself is curiously shaped (cf. figs. 2, 5, 6); over the middle of the apex runs a ridge, that bends 

upward at the end, and seems to originate in a hole in the subapical part of the penis. Apical 

aperture ventrally situated. Armature of internal sack consisting of a long, rather thin stiletto. 

In lateral view the aedeagus shows a slight bend and a weak constriction near the middle. Dor¬ 

sal and ventral side of apical part more or less parallel. Parameres thin, fused with the penis, 

but clearly visible. 

Female unknown. 

Remarks: 

At present about 50 species of the Oriental genus Ptomaphaginus are known, 31 of these 

have been described by W. Szymczakowski (1959-1975). This is probably only a fraction of the 
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total of existing species. Therefore it is at the moment premature to subdivide the genus into 

subgenera or species-groups. However, both Jeannel (1936) and Szymczakowski (1964) men¬ 

tioned that a symmetrical aedeagus, ventrally situated apical aedeagal aperture, and normally 

widened parameres, represent a primitive state. Ptomaphaginus sinuatus n. sp. shows the first 

two of these features, so that it can be considered a species of a relatively primitive group (wi¬ 

thin the genus). 

If the aedeagus is left out of consideration, P. sinuatus n. sp. can be confused with the follo¬ 

wing species: 

Ptomaphaginus rufus Jeannel from Singapore and Sumatra, but this species has transverse 

antennal segments 9 and 10. 

P. murphyi Szymczakowski from Singapore, but antennal segment 4 is much (1.7 times) 

shorter than 3, whereas P. sinuatus n. sp. has a segment 4 that is only 1.3 times shorter than 3. 

Furthermore the lateral sinuosity is much weaker with P. murphyi. 

P. obtusus Szymczakowski from Sumatra, but antennal segment 4 is only 1.1 times as long as 

wide with this species. 

P. portevini Szymczakowski from Sumatra, but antennal segment 5 is only 1.2 times as long 

as wide with this species. Furthermore this species is 0.4 mm longer than P. sinuatus n. sp. 

P. jacobsoni Szymczakowski from Sumatra, but antennal segments 9 and 10 are transverse 

with this species. Moreover the lateral sinuosity of the pronotum is much weaker than with P. 

sinuatus n. sp. 

In the shape of the aedeagus I could find no closer relation than Ptomaphaginus cilipes (Por- 

tevin), which has a symmetrical penis with an apical knob. 
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Een opmerkelijk verschilkenmerk voor de wijfjes van Hydrochus 
elongatus (Schalier) en H. ignicollis Motschulsky (Coleoptera: 

Hydrophilidae) 

door 

A. L. van BERGE HENEGOUWEN 

Museum voor het Onderwijs, ’s-Gravenhage 

ABSTRACT. — A remarkable differential character between the females of Hydrochus 

elongatus (Schalier) and H. ignicollis Motschulsky (Coleoptera: Hydrophilidae). The lateral 

margin of abdominal sternite 5 is emarginate in elongatus and straight in ignicollis. The tergite 

of the 8th abdominal segment is not a reliable differental character between Dutch females. 

Tot voor kort waren uit ons land vier soorten van het genus Hydrochus Leach bekend, name¬ 

lijk H. elongatus (Schalier), H. brevis (Herbst), H. carinatus Germar en H. angustatus Germar. 

Angus (1976) toonde aan, dat in Engelse collecties onder Hydrochus elongatus een tweede 

soort schuil ging, H. ignicollis Motschulsky. In Engeland zijn beide soorten ongeveer even al¬ 

gemeen. H. ignicollis werd achtereenvolgens gevonden in Denemarken (Hansen, 1978), Duits¬ 

land (Lohse, 1979) en Nederland (Cuppen, 1982). Silfverberg (1979) noemt Denemarken, 

Noorwegen, Zweden, Finland en Noordwest-Rusland. 

Genoemde auteurs geven alle een opsomming van de verschillen tussen de twee soorten. Zie 

hiervoor bijvoorbeeld Cuppen (1982). Afbeeldingen van de mannelijke genitalia zijn te vinden 

bij Angus (1976), Hansen (1978) en Lohse (1979). Hansen geeft bovendien een kenmerk om 

de wijfjes van beide soorten te onderscheiden; volgens hem is de inbochting van de top van de 

tergiet van het achtste abdominale segment hoekig bij ignicollis en rond bij elongatus. Bij het 

door mij onderzochte materiaal is het onmogelijk op grond van dit kenmerk de wijfjes uit el¬ 

kaar te houden (vergelijk fig. 2 en 4). 

Ik vond wel een ander kenmerk, dat het wijfje van elongatus direct herkenbaar maakt. Het is 

gelegen in de zijrand van de vijfde abdominale sterniet. Deze is recht bij ignicollis en vertoont 
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Figs. 1-4. Morfologische kenmerken van Hydrochus-soorten. 1-2, H. ignicollis, Nederland, 

Domburg. 3-4, H. elongatus, Nederland, Renkum. Fig. 1, 3, vijfde abdominale sterniet; 2, 4, 

tergiet van het achtste abdominale segment. Schaallijn 0,1 mm. 

een diepe uitranding bij elongatus. De uitranding is bovendien voorzien van lange dicht bij el¬ 

kaar geplaatste goudkleurige haren (vergelijk fig. 1 en 3). 

Onderzocht materiaal. — Hydrochus elongatus: Nederland: Gelderland: Renkum, Tiel, 

Winterswijk; Utrecht: Utrecht-stad; Noord-Brabant: Bergen op Zoom; West-Duitsland: Mar¬ 

burg, Bavaria; Frankrijk: Houat (Bretagne); Italië: Torre Lago (Toscana); Joegoslavië: Karlo- 

witz, Metkovich; Tsjechoslowakije: Moravia. — Hydrochus ignicollis: Nederland: Friesland: 

Terschelling; Gelderland: Laag-Keppel, Tiel, Wageningen; Noord-Holland: Weesp; Zuid-Hol- 

land: Hoek van Holland; Zeeland: Domburg, Vlissingen; Oost-Duitsland: Eisleben, Leipzig; 

West-Duitsland: Borkum, Erlangen; Finland: Lojo; Frankrijk: Traat, St. Cloud; Oostenrijk: 

Graz, Stadlau bij Wenen, Thüringen. 

Tot slot wil ik de volgende personen dank zeggen voor het ter beschikking stellen van mate¬ 

riaal: dr. R. Damoiseau (Brussel), dr. J. P. Duffels (Amsterdam), Y. Jongema en drs. K. W. 

R. Zwart (Wageningen). 
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GEIJSKES, D. C. & J. VAN TOL, 1983. DE LIBELLEN VAN NEDERLAND (ODONA- 

TA). Uitgave nr. 31 van de Bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 

Vereniging, Hoogwoud (N.H.). Mededeling EIS-Nederland, nr. 21. 368 pp, 539 figuren. Prijs 

ƒ 50,00 (gebonden) — voor leden der KNNV en N.E.V. ƒ 35,00. Te bestellen door overma¬ 

king op postgiro 13028 t.b.v. Bureau KNNV, Hoogwoud. 

Ter gelegenheid van haar 80-jarig bestaan heeft de KNNV een boek over de libellen van 

Nederland uitgegeven. De eerste aanzet tot dit boek was een inventarisatie van de libellencol- 

lecties in Nederland in het kader van de European Invertebrate Survey-Nederland, maar het 

geheel is uitgegroeid tot een gedegen standaardwerk over de in Nederland aan te treffen Odo- 

nata. 

Over de inhoud niets dan lof. Wat mij echter ietwat heeft bevreemd is de rangschikking van 

de diverse hoofdstukken. Er ontbreekt een duidelijke lijn. Na een korte inleiding over libellen 

zal de lezer, aanbeland bij hoofdstuk 2 „Materiaal en Methoden”, zich afvragen wat voor soort 

informatie hij onder deze kop van drie woorden mag aantreffen. Een nadere verkenning leert, 

dat dit hoofdstuk technische informatie bevat over de Survey. Dat valt wellicht wat plots in 

huis, want een inleiding over verspreiding en voorkomen der Nederlandse libellen treffen we 

eerst aan in hoofdstuk 5 en de resultaten van deze overigens zeer gedegen studie staan in 

hoofdstuk 9 in de vorm van verspreidingskaarten en histogrammen van vangstgegevens. 

Hoofdstuk 3 geeft algemene informatie over uitwendige bouw van larven en imagines en 

hoofdstuk 4 behandelt de levenswijze der libellen met notities over ontwikkeling en biotopen. 

De hoofdstukken 6, 7 en 8 volgen logisch op elkaar, respectievelijk een Naamlijst van de Ne¬ 

derlandse libellen, Determineertabellen, en een Overzicht van de Nederlandse soorten. Met 

name dit Overzicht is indrukwekkend qua uitvoering. Van elke soort wordt een korte beschrij¬ 

ving gegeven, met fraaie duidelijke tekeningen, de levenswijze wordt besproken en de ver¬ 

spreiding aangegeven. Een handvol kleurenfoto’s van sublieme kwaliteit versiert het boek. 

Alles bij elkaar genomen, een van harte aanbevolen boek, waarmee we de schrijvers en de 

KNNV mogen complimenteren. De prijs is zeker niet hoog te noemen voor zo’n fraai verzorgd 

werk. —W. P. J. Overmeer. 

DUYM, M. & G. KRUSEMAN, 1983. DE KREKELS EN SPRINKHANEN IN DE BE¬ 

NELUX. pp 186, 232 figs, literatuur 1 p., index ruim 7 p. Deel 34 van de reeks „Bibliotheek 

van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging”. Geen ISBN-nummer; prijs 

(ingenaaid) ƒ 35,— (voor leden NEV, KNNV en jeugdbonden echter ƒ 25,—). Te bestellen 

door overmaking op postgiro 130.28 van Bureau KNNV, Hoogwoud. 

In de snel groeiende reeks publicaties van de KNNV verscheen dit aantrekkelijk verzorgde 

en, als men enigszins vertrouwd is met prijzen van boeken, ongelooflijk goedkope boekje. Het 

ademt de sfeer van het beste dat de KNNV te bieden heeft: een groot plezier om met levende 

planten of dieren bezig te zijn, zoveel mogelijk in het veld. Dat blijkt uit de zeer grote aan¬ 

dacht voor veldkenmerken, met name geluid en kleur, uit de vele onopvallende maar van een 

grote veldkennis getuigende details over het gedrag, en uit de op een jarenlange ervaring geba¬ 

seerde kneepjes voor kweken en waarnemen die door de tekst heen zijn gestrooid. 

Hoewel natuurlijk een rijkelijk geïllustreerde determineertabel een flink deel van het boek 

uitmaakt, wordt er toch ook veel ruimte ingeruimd voor biologische gegevens en verspreidings- 

gegevens. Sprinkhanen zijn, voor zulke grote insekten, eigenlijk merkwaardig weinig populair 

bij vrijetijds-entomologen; het is waarschijnlijk dat daar nu voor ons taalgebied wel verande¬ 

ring in zal komen. Het boekje is een gelukwens waard aan auteurs en de KNNV. — W. N. 

Ellis. 
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Naamlijst voor het genus Platypalpus Macquaert, 1824 in Nederland 
(Diptera: Empididae) 

door 

PATRICK GROOTAERT & HENK J. G. MEUFFELS 

ABSTRACT. — Checklist for the genus Platypalpus Macquart, 1824 (Diptera: Empididae) 

from the Netherlands. Forty-four species of Platypalpus are reported, 17 being new for the 

Netherlands’ fauna. 

Inleiding 

Het genus Platypalpus bestaat uit relatief kleine roofvliegjes (2-5 mm). De meeste soorten 

zijn bladlopers: ze lopen heen en weer op bladeren van bomen en struiken, wachtend op 

prooien. Deze bestaan uit kleine Diptera en Hymenoptera die ze plots bespringen. De prooi 

wordt dan vastgehouden tussen de middenpoten waarvan de femora meestal sterk verdikt zijn 

en de tibiae voorzien zijn van een eindspoor. Met hun zwaar gechitiniseerde proboscis steken 

ze een opening in de prooi die vervolgens wordt leeggezogen. 

Bij naderend gevaar rennen ze snel naar de onderkant van het blad waarop ze zich bevinden 

en slechts in uiterste nood vliegen ze bliksemsnel weg. Wellicht door dit gedrag vertonen ze 

een preferentie voor wilgen waarvan de onderkant van de bladeren donsachtig is en waaraan 

ze zich misschien beter kunnen vastklampen met hun klauwtjes dan aan die met gladde onder¬ 

kant. 

Platypalpus-soorten zijn zeer algemeen vanaf mei tot oktober en de soortenrijkdom is zeer 

groot. Meer dan 200 soorten zijn uit Europa bekend. In België werden 71 soorten vastgesteld. 

Tijdens een driejarig onderzoek werden in één enkele tuin 34 soorten gevangen met een Ma¬ 

laise val (Midden-België). Deze enorme soortenrijkdom maakt een zoögeografische studie bij¬ 

zonder moeilijk. 

Voor de Nederlandse fauna gaf De Meijere (1939) 30 species op voor het genus Platypalpus 

(= Tachydromia Meigen). De laatste decennia echter werd het genus herhaaldelijk gerevi¬ 

seerd door Collin (1961) en vooral door Chvâla (1975), zodat de taxonomie grondig door el¬ 

kaar werd gegooid. Een herziening van het Nederlandse materiaal bleek onontbeerlijk om de 

lacune op te vullen tussen enerzijds de Britse fauna (Collin, 1961) en de fauna van Fennoscan- 

dia en Denemarken (Chvâla, 1975) en anderzijds de Belgische fauna (Grootaert, 1981, in 

druk) die uit talrijke zoögeografische componenten bestaat. 

Onderstaande voorlopige naamlijst is gebaseerd op de collecties van J. C. H. de Meijere 

(Amsterdam) en van H. J. G. Meuffels naast enkele exemplaren uit de collecties van het 

K. B. I. N. (Brussel). 

agilis (Meigen, 1822) *coarctatus (Collin, 1926) 

albicornis (Zetterstedt, 1842) *collini Chvâla, 1965 

albiseta (Panzer, 1806) 

albocapillatus (Fallén, 1815) 

*analis (Meigen, 1830) 

annulatus (Fallén, 1815) 

annulipes (Meigen, 1822) 

*articulatus Macquart, 1827 

calceatus (Meigen, 1822) 

candicans (Fallén, 1815) 

ciliaris (Fallén, 1816) 

*clarandus (Collin, 1926) 

cothurnatus Macquart, 1827 

cursitans (Fabricius, 1775) 

*excisus (Becker, 1907) 

exilis (Meigen, 1822) 

flavicornis (Meigen, 1822) 

*interstinctus (Collin, 1926) 

leucocephalus (von Roser, 1840) 

longicornis (Meigen, 1822) 

*longiseta (Zetterstedt, 1842) 

*luteoloides Grootaert, 1983 
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*luteolus (Collin, 1926) 

luteus (Meigen, 1804) 

maculipes (Meigen, 1822) 

major (Zetterstedt, 1842) 

* melancholicus (Collin, 1961) 

*mikii (Becker, 1890) 

minutus (Meigen, 1804) 

nanus (Oldenberg, 1924) 

*niger (Meigen, 1804) 

nigritarsis (Fallén, 1816) 

notatus (Meigen, 1822) 

*pallidicornis (Collin, 1926) 

pallidiventris (Meigen, 1822) 

pallipes (Fallén, 1815) 

pectoralis (Fallén, 1815) 

*pygialis Chvâla, 1973 

rapidus (Meigen, 1822) 

*stabilis (Collin, 1961) 

*strigifrons (Zetterstedt, 1849) 

*verralli (Collin, 1926) 

Alle 44 soorten van deze voorlopige lijst zijn te verwachten in het atlantische laagland met 

uitzondering evenwel van P. mikii en P. collini. P. mikii is een „bergsoort” en werd dan ook in 

Nederlands Limburg gevangen. P. collini was vroeger enkel bekend uit Tsjechoslowakije en 

Joegoslavië en werd hier in 3 localiteilen gevonden (Dieren, 11. VI. 1917, 1 â ; Borkgrave, 1 S ; 

Zwammerdam, 8.VI. 1908, 1 â leg. De Meijere). Vermeldenswaardig is tevens de zeldzame 

soort P. melancholicus. 

Zeven soorten verdwijnen uit de soortenlijst van De Meijere (1939) hetzij als synoniemen: 

P. bicolor Meigen, P. fascipes Meigen en P. flavipes Fabricius, hetzij door foutieve identifica¬ 

tie, teweeggebracht door de vroegere summiere beschrijvingen: P. fasciatus Meigen, P. nigri- 

nus Meigen, P. unguiculatus Zetterstedt en P. fuscicornis Zetterstedt. Zeventien soorten, 

aangeduid met een sterretje, zijn nieuw voor de Nederlandse fauna met daarnaast nog vier 

soorten, ni. P. notatus, P. luteolus, P. albicornis en P. nanus (= Chersodromia brevicornis, De 

Meijere, 1907) die door De Meijere als synoniemen van andere soorten werden beschouwd 

maar nu toch goede soorten blijken te zijn. Merkwaardig is dat de zeer algemene soort P. niger 

(= P. doormani Theowald, 1962) niet werd herkend in Nederland en ondergebracht was bij 

P. minutus in de collectie De Meijere. 

In vergelijking met Vlaanderen ontbreken nog een aantal algemene soorten, nl. P. articula- 

toides Frey, P. aristatus (Collin), P. dessarti Grootaert, P. praecinctus (Collin), P. optivus 

(Collin), P. laticinctus Walker en P. rapidoides Chvâla. Wat betreft zeldzame soorten is het 

moeilijk een voorspelling te doen vooral dan voor Nederlands Limburg waar zeker een aantal 

Centraaleuropese soorten voorkomen. 
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An omnidirectional pheromone trap with high catch capacity for apple 
clearwing moth Synanthedon myopaeformis (Lepidoptera: Sesiidae) 

by 

S. VOERMAN & P. van DEVENTER 

Institute for Pesticide Research, Wageningen 

ABSTRACT. — High populations of Synanthedon myopaeformis moths occur in some apple 
orchards in the southern part of the Netherlands. The common sticky delta traps, baited with a 
sex attractant, have a too limited capacity for monitoring or mass trapping. Catches with a dry 
funnel trap surpassed those with the delta trap by far. 

Some apple orchards in the southern part of the Netherlands are heavily infested by the 
apple clearwing moth, Synanthedon myopaeformis (Borkhausen) (Lepidoptera, Sesiidae). In 
1977 a good sex attractant was discovered for this species. It consists of a mixture of 97% Z-3, 
Z-13-octadecadien-l-ol acetate (ZZ3,13-18 : Ac) and 3% of E-3,Z-13-octadecadien-l-ol ace¬ 
tate (Voerman et al., 1978; Voerman, 1979). For monitoring in the field, simple delta traps 
with a sticky bottom of 10 x 20 cm are used (Minks & Voerman, 1973). However, the capacity 
of these traps is limited. On a warm summer day in 1981 we caught about 80 male moths in a 
quarter of an hour with a delta trap, baited with 1 mg ZZ3,13-18 : Ac (technical quality, from 
Farchan Division, Chemical Sample Co., Willoughby, Ohio 44094, U.S.A.) in a Kimble Poly¬ 
ethylene Stopper (Cat. No. 5212-30, AHS/International Export, Miami, Fla. 33152, U.S.A.). 
In that time the sticky bottom (Tangle-Trap from The Tanglefoot Company, Grand Rapids, 
Michigan 49504, U.S.A.) had nearly reached its capacity. These traps are clearly unsuitable for 
monitoring large populations at high flight activity as the catching power of the trap should not 
diminish during the experiments. A constant catching power is essential when different lures 
are compared. Also for mass trapping, high capacity traps are indispensible. 

Funnel traps are being used successfully in Peru for the potato tuberworm moth, Phthori- 
maea operculella (Zeller) (Lepidoptera, Gelechiidae) (K. V. Raman, personal communica¬ 
tion). To investigate their applicability for apple clearwing moths we compared the catches 
with a home-made funnel trap and a common delta trap, each baited with 1 mg ZZ-3,13- 
18 : Ac (technical quality) in a polyethylene stopper. 

The funnel trap is illustrated in Figure 1. The funnel consists of hard polyethylene (Kartell, 
Art. No. 10632, Emergo B.V., Landsmeer, the Netherlands). The inside is smeared with talc 
powder (talcum venetum). The flat roof is made of zinc and is fastened to the funnel with 4 
small bolts and 12 nuts. The lure is attached to an iron wire about 5 cm below the roof. With 

Table 1. Catches of male Synanthedon myopaeformis moths with a sticky delta trap and a fun¬ 
nel trap, each baited with 1 mg sex attractant, at Panningen, 13 July-15 August, 1982 

Period 

Number of moths in 

Funnel trap Delta trap 

13.VII-15.VII 286 113 
15.VII-17.VII 306 39 
17.VII-21.VII 441 8 
21.VII-24.VII 196 5 
24.VII-28.VII 84 3 
28.VII-31.VII 123 10 
31.VII- 5.VIII 67 3 

5. VIII-10. VIII 5 0 
10.VIII-15.VIII 4 1 
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Figure 1. Diagram of the funnel trap. All measurements are in millimetres. The inside of the 

funnel is smeared with talc powder. 

the same iron wire, the trap is suspended in the tree. The moths are killed in the plastic bag 

below by 2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate (DDVP), formulated in a plastic strip (Bag-A- 

Bug, Insect Strip for gypsy moth traps, J. T. Baker Chemical Company, Phillipsburg, N.J. 

08865, U.S.A.). The bag is tied to the funnel with a piece of elastic band. 

A delta trap and a funnel trap were installed about 50 m apart, at a height of about 1.5 m 

above the ground, in the trees, in an apple orchard near Panningen, province of Limburg, on 

13 July 1982. At each observation the moths were counted and removed. Table 1 shows the 

catches. The delta trap probably lost its catching power because the glue content diminished or 

became contaminated with pieces of moths. The bottom was provided with Tangle-Trap, which 

was not refreshed. The high catches in the funnel trap are due to the high capacity of the plastic 

bag and, probably, the circular opening, which makes diffusion of the attractant in and ap¬ 

proach of the moths from all directions possible. The delta trap has only two triangular open¬ 

ings of 10 X 10 X 10 cm, which limits diffusion and approach. 

The dry funnel trap seems to be superior to the sticky delta trap in catching male apple 

clearwing moths. It can be easily made, is cheap and has a lifetime of several seasons. 
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Earlier in this journal a trap was described with which not only male but also female apple 

clearwing moths were caught. Lure pots were baited with a mixture consisting of 90% water 

and 10% of a mixture of 17 parts of concentrated apple juice, 2 parts of molasse and 1 part of 

acetic acid (Van Frankenhuyzen, 1980). 
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HEIMANS, E., H. W. HEINSIUS & Jac. P. THIJSSE, GEÏLLUSTREERDE FLORA 

VAN NEDERLAND, 22e druk, 1983, bewerkt door J. Heimans e.v.a. pp. VI, 1242, ruim 

6000 illustraties. W. Versluys, Amsterdam. ISBN 90-249-1353-5, prijs (gebonden) ƒ 49,—. 

Wij ontvingen een exemplaar van de „nieuwe HHT”, vrijwel tegelijk met het uitkomen van 

een nieuwe druk van zijn eeuwige concurrent, de flora van Heukels & Van Ooststroom (thans, 

zeer onelegant, herdoopt in Heukels & Van der Meijden). Een recensie van de HHT kan daar¬ 

om ook nu niet anders dan vergelijkend zijn. 

Ze zijn in veel opzichten naar elkaar toe gegroeid: in prijs, in eenvoud van de tabellen, in het 

weglaten van veel „critische taxa” en helaas ook in het verdwijnen van de gedetailleerde index 
van de HvdM. Een betere afstemming op beider alternatieve functies ware m.i. voordeliger 

geweest voor publiek en uitgevers. 

De nieuwe HHT verschilt van zijn voorgangers o.m. doordat veel tekeningen opnieuw zijn 

gemaakt; dat is een vooruitgang — maar zeer storend is dat de bijschriften in tenminste vijf 
hand- en drukschriften zijn „verzorgd”. 

Voorts heeft men opnieuw een zeer groot aantal adventieven, tuin- en kamerplanten in de 

tabellen opgenomen. Op zichzelf kan dat handig zijn (hoewel het soortenassortiment snel ver¬ 

oudert), maar het is bijzonder bezwaarlijk voor de bruikbaarheid van de flora dat men voor al 

die soorten, die een doorsnee liefhebber in de vrije natuur toch haast nooit tegenkomt, geen 
afwijkend lettertype heeft gekozen. 

Er is een tabel tot de plantengemeenschappen, maar bij de afzonderlijke soorten wordt niet 

naar plantengemeenschappen verwezen; ook de standplaatsbeschrijvingen blijven ver achter 
bij die van de HvdM. Verwijzingen naar meer gedetailleerde literatuur, een sterk punt van de 
HvdM, zijn er vrijwel niet. 

Tot mijn stomme verbazing is er evenmin een verwijzing naar de lijst van beschermde plan¬ 

ten — die had juist in een flora als deze met vette letters gedrukt moeten worden! Een over¬ 
zicht van het „natuurlijk stelsel” (alleen planten!?) kan dat voor mij niet goedmaken. 

Het formaat is ongewijzigd gebleven: vertrouwd, maar onhandig. Maar de HHT wint het 
van de HvdM waar het de vermelding van de verspreidingsgebieden betreft. 

Voor het determineren van sierplanten en „onkruid” in een stedelijke omgeving is de HHT 
redelijk bruikbaar; maar als zakflora te velde kan ik hem niet aanbevelen. — W. N. Ellis 



V E R E N I G I N G S N I E U N S 
Onder redaktie van de secretaris. Postbus 9517, 2300 RA Leiden 

maart 1984 

139e ZOMERVERGADERING 

18-20 mei 1984 

Lochern 

Overstroomde steden en landerijen langs Maas en IJssel; auto’s in allerijl 

in veiligheid gebracht, koeien op het droge gesleept. Maar wie bekommert zich 

om de talloze insekten die, hoe plastisch ook van nature, geen kans zien zich 

zo snel aan een leven onder water aan te passen? Of die waterinsekten die zich 

plots in het paradijs waanden en nu in de droogvallende weilanden tot de ont¬ 

dekking komen, dat het paradijs toch elders is. 

Bent U bang, dat dergelijke uitspattingen van de natuur ons noodzaken naar 

een andere diergroep om te zien? Dat de kleddernatte winter die we zojuist be¬ 

leefd hebben, met temperaturen die soms een Hollandse zomer nauwelijks mis¬ 

stonden, van onze favoriete diertjes niets heeft overgelaten? Laat me U gerust 

stellen, er is nog zeer veel over. U kunt dat met eigen ogen aanschouwen, als 

U deelneemt aan de 139e Zomervergadering. 

We hebben voor U een plek uitgezocht, waar zowel water- als landinsekten 

zich uitstekend thuisvoelen: de Achterhoek. Beken en bossen en sappige weiden, 

oude landgoedeen, kastelen, en veel, veel rust. We nestelen ons aan de voet van 

een berg, de Lochemse Berg (,wel 49 m hoog!), een van de twee stuwwallen uit de 

IJstijd in de Achterhoek (,de andere is Montferland), in het aardige plaatsje 

Lochern. Het Hotel "De Vijverhof" ligt in een rustig hoekje van dit rustige 

plaatsje, niet ver van bos en berg. 

Opgaven (.lees dit even goed!). Wij zullen dit hotel bijna (,of geheel) voor 

onszelf hebben. De prijzen zijn gebaseerd op weekend-arrangementen. Dat bete¬ 

kent, dat drie dagen vol pension het goedkoopst is (,nl. ƒ 65 tot ƒ 95 per per¬ 

soon per nacht, afhankelijk van het type kamer). Voor twee dagen vol pension 

komt er een kleine toeslag {f 5) op de overnachtingsprijs en voor één dag idem. 

De ervaring leert, dat de meeste deelnemers vrijdags voor het diner arriveren 

en zondags na de lunch vertrekken: dat is dan twee dagen vol pension. Voor 

deelnemers, die korter willen komen, worden overnachting, lunch en diner af¬ 

zonderlijk berekend, wat iets minder gunstig uitvalt. 

Vanwege de diverse mogelijkheden van accomodatie en verblijfsduur heb ik 

met de eigenaar van het hotel afgesproken, dat U zich rechtstreeks bij hem op¬ 

geeft. Adres en telefoonnummer zijn: 

Hotel "De Vijverhof", de Heer J.W. Burggraaf 

Mar. Naefflaan 11, 7241 GC Lochern, tel. 05730-1024. 

Met hem kunt U ook overleggen, indien U alleen komt en wel met een andere deel¬ 

nemer een kamer wilt delen. 

Vanzelfsprekend hebben degenen, die zich het eerst opgeven, de ruimste keus. 

Geeft U zich in ieder geval op v55r 1 april a.s. 

Verenigingsdiner. De prijs van het verenigingsdiner op zaterdagavond (,ƒ 34,50) 

zit bij de totaalprijs inbegrepen. Indien U alleen voor het diner komt, dan 
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bent U natuurlijk ook van harte welkom en betaalt U uiteraard slechts ƒ 34,50. 

Maar geeft U zich ook in dat geval wel even op bij het hotel. 

Ik word door de hoteleigenaar regelmatig op de hoogte gehouden van de stand 

van zaken, zodat ik U ook nog ruim voor de vergadering kan berichten wie zich 

allemaal hebben aangemeld. 

WERKKAMP ARDENNEN 

6-9 juli 1984 

Voor de derde maal alweer krijgt U de gelegenheid aan een werkkamp in de 

Ardennen deel te nemen. Van 6-9 juli 1984 kunnen we weer terecht in het zeer 

goed geoutilleerde en fraai gelegen Station scientifique des Hautes-Fagnes, 

Mont-Rigi, B-4898 Robertville. 

Evenals voorgaande jaren kunnen we er met 20-25 personen terecht. U wordt 

geplaatst naar volgorde van binnenkomst van Uw aanmelding. Er is geen sluitings 

datum, maar wie het eerst komt, het eerst maalt, natuurlijk. 

Ter herinnering nog even dit: de overnachtingsprijs is slechts 100 BFr per 

persoon per nacht. Voor eten moeten we zelf zorgen. 

Opgaven (.en eventuele verzoeken om nadere inlichtingen) te richten aan: 

secretaris Nederlandse Entomologische Vereniging, Postbus 9517, 2300 RA Leiden. 

UIT SECTIES EN AFDELINGEN 

Sectie Snellen. Voor de microlepidopterologen wordt een voorjaarsbijeen- 

komst belegd op zaterdag, 24 maart a.s. in De Dreijenborgh, Ritzema Bosweg 32A, 

Wageningen. De bijeenkomst vindt plaats in de kleine collegezaal van 11.00 uur 

tot ongeveer 16.30 uur. 

U doet er verstandig aan een lunchpakket mee te nemen, als ook kwartjes en 

stuivers voor de koffie-automaat. 

Met de auto is de plaats van samenkomst heel gemakkelijk te bereiken. Komt 

U met het openbaar vervoer, neemt U dan de trein tot station Ede-Wageningen 

en vervolgens de bus (.2x per uur) naar Wageningen (.Stadsbrink) . Het is dan nog 

een minuut of vijf lopen (.of tien als U wat meer van de omgeving wilt genieten) 

K.J. Huisman en J.H. Küchlein 

Afdeling Zuid-Holland. De laatste vergadering van de afdeling Zuid-Holland 

voor dit winterseizoen zal plaats vinden op 28 maart 1984 in het Rijksmuseum 

van Natuurlijke Historie, Raamsteeg 2, Leiden. Aanvang 20.00 uur. 

M.A. Hielkema, secretaris 

U heeft toch wel 28 april vrijgehouden voor de Lentevergadering? 
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Yong, H.S., 1983. Malaysian butterflies - an introduction. 

MEDEDELING VAN DE BIBLIOTHEEK 

Het is ons een genoegen U te kunnen berichten, dat ten behoeve van bezoekers 

van de bibliotheek thans in de leeszaal een kleine handbibliotheek is ingericht. 

Hierin bevindt zich een bloemlezing uit de nieuwste boeken over algemeen entomo¬ 

logische onderwerpen, zoals gedrag, waterinsekten, bodemfauna, medische entomolo¬ 

gie, fysiologie, schade en bestrijding, beiologie van bepaalde insektengroepen 

etc. Opnemen van meer gespecialiseerde, m.n. systematische, literatuur, was in 

zo'n klein bestek natuurlijk onmogelijk. 

Deze handbibliotheek kwam tot stand dankzij medewerking van mw. M. Keuning, 

stagiaire van de Frederik Muller Academie (.HBO voor bibliotheken, documentatie, 

boekhandel en uitgeverij). 

Werken uit deze handbibliotheek worden weliswaar uitgeleend, maar slechts voor 

korte tijd: twee weken, waarna (.op schriftelijk verzoek) nog eenmaal een verlen¬ 

ging van twee weken kan volgen. 

Het opstellen van dit kleine stukje "open bibliotheek" is in meer dan een 

opzicht een experiment; wij hopen dat het voor onze bezoekers van nut zal zijn. 

Wij houden ons aanbevolen voor suggesties van andere werken, die men graag in 

deze handbibliotheek opgenomen zou zien. 

6 
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A new Ingrisma species from Hainan (Coleoptera: Cetoniidae) 

by 

J. KRIKKEN 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

ABSTRACT. — Ingrisma hainanica sp. nov. is described, and compared with its closest 

known relative I. viridipallens Bourgoin, and with a second Hainan representative of the ge¬ 

nus,/. whiteheadi Waterhouse. 

Introduction 

Among unidentified material of the Oriental genus Ingrisma Fairmaire in the Leiden mu¬ 

seum I found a small series from the Chinese island of Hainan, apparently representing an un¬ 

described species. This was confirmed by a comparison with the type of its closest known rela¬ 

tive, I. viridipallens Bourgoin, 1918, from North Vietnam, kindly sent on loan by the British 

Museum (Natural History), London (M. E. Bacchus). It is the second species known from Hai¬ 

nan, the other being the very different I. whiteheadi C. O. Waterhouse, 1900. Both viridipal¬ 

lens and whiteheadi are compared with the new species. With the present addition 11 Ingrisma 

species are known, occurring from Taiwan to Burma and Thailand (cf. Miksic, 1977). 

Description 

Ingrisma hainanica sp. nov. (figs. 1-9) 

Holotype (male). — Approximate length 23.5 mm. Dark green, vitreous; clypeal margins, 

femora, tibiae, tarsi, most of pygidium, brownish. 

Clypeus with moderately elevated anterior margin, its crest (frontal view) feebly convex, 

without lateral angle; clypeolateral ridges effaced, antegenal lobe (dorsal view) angulate; me¬ 

dian longitudinal zone (on cross-section) convex, anterolateral surface concave; most of cly- 

peofrontal surface densely punctate. Pronotum with double punctation; primary punctures 

dense, fine on disc (separated by 2-6 times their diameter), their size increasing laterad (sepa¬ 

rated mostly by 1-2 times their diameter), many of the lateral punctures with inconspicuous 

stubble; secondary punctation dense, vague (magnif. x 40). Scutellum sparsely punctate. Ely¬ 

tron abundantly punctate (several punctures more or less arcuate); size and density of punc¬ 

tures decreasing laterad; distomarginal surface striolate; discal costae obsolete; juxtasutural 

margin distally raised, apicosutural angle dentiform; humeral umbone feebly convex, apical 

umbone well pronounced. 

Mesometasternal projection strongly angulate, tip rounded off (lateral view); shortly round¬ 

ed in ventral view. Pro- and mesopectus laterally striolate. Abdominal sternites punctate (sub- 

laterally) to striolate (laterally); medially smooth, not impressed. Pygidium densely, largely 

transversely, braidedly striolate. General shape of parameres strongly tapering, superior costa 

apically slightly dilated. 

Fore tibia with acute apico-external denticle only; terminal spur elongate-acuminate, distally 

curved. Middle and hind tibiae without external (anteapical) elevation; hind tibia internally 

with dense fringe of long brown setae. Posterolateral angle of hind coxa ca. 100°, rounded off. 

Measurements in mm. Clypeal width 2.4, maximum cephalic width 4.0. Pronotal median 

length 6.3, maximum width 9.8. Elytral sutural length (scutellar - elytral apex) 11.6, maximum 

(humeral) width 11.2. 

Variation and sexual dimorphism. —The four female paratypes show, i.a., the following dif¬ 

ferences with the holotype: clypeus unmodified; pygidial pilosity much denser and much longer 

(dark brown); fore tibia broad, with two external denticles; middle and hind tibiae with exter¬ 

nal protrusion at ca. 0.4 from apex, that on middle tibia strongly spiniform; hind tibia without 

dense fringe of setae. The size of the paratypes is scarcely different from that of the holotype. 
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Figs 1-6. lngrisma hainanica, holotype. Contours of: 1, head; 2 pronotum; 3, left elytron and 

scutellum; 4, right fore tibia (dorsal view); 5, left hind tibia (ventral view); 6, mesometasternal 

protrusion (lateral view). 

Figs 7-12. Comparison of I. hainanica, 6 holotype (7-9), with v iridip aliens, 6 holotype. Dien 

Bien Phu (10-12). 7, 10, parameral tips; 8, 11, clypeal contours, enlarged (dorsal view); 9, 12, 

reflexed anterior margin (frontal view). Scale lines with 7, 10 are 0.5 mm, others 1 mm. 
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Some of the paratypes have vaguely infuscated areas on their pronotal disc. The male paratype 

is very similar to the holotype. 

Material examined. — Holotype male from “Hainan I. // from Dr. Heath”; one male and 

four female paratypes with same data, all ex collection Janson - Valck Lucassen. 

Identification. — Ingrisma viridipallens is very similar to hainanica, agreeing in the following 

characters of diagnostic importance: clypeolateral ridges effaced; male clypeus with angulate 

antegenal lobe (dorsal view); pronotum, elytra, and most other body parts green; elytra with 

produced (dentiform) apicosutural angle; male fore tibia with even or feebly serrate internal 

side, fore femur unmodified; apical edge of male fore tibia oblique, apico-external denticle 

acute, terminal spur long, proximally straight; hind tibia straight; tarsal segments unmodified. 

They can be separated as follows (see also figures, especially 7-12): 

la. Tibiae and tarsi greenish. Pronotal primary punctures fine, laterally separated by 2-4 times 

their diameter. Male clypeus anterolaterally angulate-dilated. Fore tibia of male with slight 

anteapical external denticle; middle and hind tibiae with external protrusion. Parameres 

less strongly tapering, tip rounded, superior crest lacking dilated apex. Mesometasternal 

projection more acute. — North Vietnam. viridipallens 

lb. Tibiae and tarsi brown. Pronotal primary punctures large, laterally separated by mostly 1-2 

times their diameter. Male clypeus scarcely dilated, rounded anterolaterally. Fore tibia of 

male without anteapical external denticle; middle and hind tibiae without external protru¬ 

sion. Parameres strongly tapering, superior crest with well-pronounced, slightly dilated 

apex. Mesometasternal projection less acute. —Hainan. hainanica 

Ingrisma whiteheadi, the other Hainan species, differs from both viridipallens and hainanica 

as follows: pronotal disc and certain other body parts black; male clypeus with virtually straight 

lateral border (dorsal view), distinct clypeolateral ridges (adjacent discal surface finely verru- 

cose), surface medially behind reflexed anterior margin strongly impressed; male fore tibia 

with multidentate internal side, fore femur with anterior-distal lobe; apico-external denticle of 

male fore tibia nearly rectangular, terminal spur short, curved inward. 
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Over de hele wereld komen, naar thans bekend is, ca. 600 soorten Sciomyzidae voor, in 

Noord-Amerika 144 soorten verdeeld over 21 genera. In bovengenoemde publikatie worden 

49 soorten (13 genera) in detail getabelleerd, afgebeeld en gekarteerd. Op zichzelf is een der¬ 

gelijke publikatie natuurlijk slechts voor een vrij kleine groep belangstellenden interessant. 

Deze vliegenfamilie is echter sterk in de belangstelling gekomen sinds bekend is dat de larven 

van slakken leven. Veel onderzoek richt zich dan ook op de mogelijkheid om van Sciomyzidae 

gebruik te maken bij de biologische bestrijding van slakken. Het is daarom erg plezierig dat in 

de inleiding tot de publikatie een compacte samenvatting wordt gegeven van wat er aan biolo¬ 

gische details bekend is. 

De foto’s tonen habitus-beelden van een stel vliegen, slakken(huisjes) van een aantal prooi¬ 

dieren en habitats van een aantal soorten. — W. N. Ellis. 



44 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 44, 1.III. 1984 

Sur le dimorphisme sexuel secondaire chez Thorectes laevigatus cobosi 
Baraud (Coleoptera: Geotrupidae) 

par 

TRISTÄO BRANCO 

ABSTRACT. — On the secondary sexual dimorphism in Thorectes laevigatus cobosi Baraud 

(Coleoptera: Geotrupidae). As in many other Geotrupini, Thorectes males usually have the an¬ 

terior external tooth of the fore tibiae bifurcated. This dimorphism is absent in a few species, 

and instable in a few others. This instability is recorded here for Th. laevigatus cobosi. 

Introduction 

La forme bifide de la dent terminale externe du protibia mâle est un caractère sexuel secon¬ 

daire largement répandu parmi les Geotrupini. La plupart des espèces du genre Thorectes Mul- 

sant présentent ce caractère, mais il y a un petit nombre d’espèces dont le mâle a toujours la 

dent terminale simple. Jusqu’à présent on ne connaissait, cependant, que deux espèces chez 

lesquelles ce caractère est inconstant, la dent terminale du protibia du mâle étant tantôt simple, 

tantôt bifurquée. On peut y ajouter, maintenant, une troisième espèce: Th. laevigatus cobosi 

Baraud. 

Le genre Thorectes Mulsant 

Avec la révision par Baraud (1965-1974) et les descriptions postérieures par Krikken (1981) 

et Lopéz Colon (1981), le nombre d’espèces et sous-espèces du genre Thorectes a été porté à 

4L 

Le genre est particulièrement abondant dans le bassin méditerranéen, surtout en Afrique du 

Nord (14 espèces) et en Péninsule Ibérique (12 espèces). En dehors des régions circum-médi- 

terranéennes on retrouve une espèce en Turkestan, trois (dont une représentée par deux sous- 

espèces) au Népal et une en Chine. Des cartes de répartition géographique ont été publiées par 

Crovetti (1970), pour les espèces méditerranéennes et du Turkestan et par Krikken (1981), 

pour les espèces du Népal. 

La biogéographie du genre a été discutée par Krikken (1981). 

La dent terminale externe du protibia mâle est le plus souvent bifide. Elle est toujours simple 

chez les sept espèces suivantes: 

trois espèces ibériques: Th. punctatissimus Chevrolat, Th. escorialensis Jekel et Th. petrovitzi 

Baraud (je suspecte que cette dernière espèce, décrite sur un mâle unique, n’est qu’une forme 

extrême de la sculpture du tégument d'escorialensis)-, 

trois espèces nord-africaines: Th. latus Sturm (François, 1904; Baraud, 1965b), Th. demoflysi 

Baraud (Baraud, 1965b) et Th. coiffaiti Baraud (Baraud, 1969); 

une espèce de Chine: Th. armatus Boucomont (Baraud, 1974). 

La forme particulière de la dent terminale s’accompagne d’autres caractères sexuels secon¬ 

daires qui affectent la denticulation de la crête longitudinale inférieure du protibia et, souvent, 

la forme du protibia; celui-ci est, alors, chez le mâle, plus étroit et moins incurvé. 

Parmi les espèces à dent terminale toujours simple, Th. demoflysi et les trois espèces ibéri¬ 

ques présentent des caractères sexuels secondaires dans la crête inférieure du protibia, tandis 

que Th. latus et Th. coiffaiti semblent être les seules espèces chez lesquelles manque tout carac¬ 

tère sexuel secondaire. 

Jusqu’ici on ne connaissait que deux espèces, nord-africaines, dont la dent terminale du pro¬ 

tibia mâle est tantôt simple, tantôt bifurquée: Th. distinctus Marseul (François, 1904; Baraud, 

1965b) et Th. rugatulus Jekel (Baraud, 1965b) (= Th. rugosulus Jekel, par erreur, in Baraud, 

1965b,1968). 
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Fig. 1-2. Thorectes laevigatus cobosi Baraud: protibia du mâle en vue ventrale. 1, mâle à dent 

terminale bifide: Sierra Nieves, Ronda (Malaga), Espagne, X.1980, J. Ramirez leg. (coll. T. 

Branco); 2, mâle à dent terminale simple: Bobadilla (Malaga), Espagne, IV.(19)08 (coll. 

C. & O. Vogt in Zoologisch Museum, Amsterdam). 

Th. laevigatus cobosi Baraud 

Dans un lot de Scarabéides ibériques de l’Instituut voor Taxonomische Zoologie, d’Amster¬ 

dam, j’ai trouvé une petite série de Thorectes dont les mâles ont la dent terminale du protibia 

simple. Ces exemplaires, 3 ó S et 2 9 9, proviennent de Bobadilla (Malaga, Espagne) et sont, 

indubitablement, des Th. laevigatus cobosi Baraud. 

Chez cette sous-espèce ibéro-marocaine ce type de réversion d’un caractère primitif est, pro¬ 

bablement, exceptionnel puisqu’il n’avait pas encore été signalé, comme pour la sous-espèce 

nominative, Th. laevigatus laevigatus (Fabricius), du Maroc et d’Algérie. 

Il faut, cependant, noter que la forme simple de la dent terminale s’accompagne, chez les 

exemplaires de Bobadilla, de la réduction sensible des dents de la crête longitudinale inférieure 

du protibia et, aussi, de la modification de la forme du protibia qui est plus large et plus incurvé 

que chez les mâles à dent bifide (figs. 1-2). C’est-à-dire, il y a une quasi-annulation de tous les 

caractères sexuels secondaires. En examinant superficiellement ces exemplaires on les pren¬ 

drait plutôt pour des femelles que pour des mâles. Cette série provient d’une région où Th. 

laevigatus cobosi est très commun. Il est normal que lorsqu’on a affaire à une espèce banale on 

ne la regarde jamais de très près, et il est possible que d’autres mâles à dent terminale simple 

soient passés inaperçus. 

Th. laevigatus cobosi est une sous-espèce bien caractérisée: voir Baraud, 1965a, 1965b et 

1977. On doit, cependant, remarquer que la crénelure de l’arête postérieure des métafémurs 

est un caractère inconstant, souvent très atténué. La forme de l’édéage est, par contre, très 
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0 1mm 

Fig. 3. Thorectes laevigatus cobosi Baraud: édéage (portion apicale) en vue dorsale: Bobadilla 

(Malaga), Espagne, IV.(19)08 (coll. C. & O. Vogt in ZMA). 

caractéristique: paramères armés d’une dent triangulaire préapicale interne, la dent du para- 

mère gauche se superposant toujours à la dent du paramère droit; chaque paramère possède 

une gorge dans laquelle vient encastrer la dent de l’autre paramère, lorsqu’ils sont serrés (fig. 

3). La répartition de la sous-espèce en Péninsule Ibérique a été récemment précisée par Lopéz 

Colon (1981). 
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JONG, D. J. DE & H. BEEKE, 1982. BLADMINEERDERS IN APPEL- EN 

PEREBOOMGAARDEN: 1-218, 81 fign. Mededeling Proefstation voor de Fruitteelt nr. 19, 

Wilhelminadorp (Goes). Prijs (gebrocheerd) ƒ 25. 

Tot de schadeveroorzakers in de fruitteelt behoren o.a. een aantal Tortriciden. In de loop 

der jaren zijn over deze vlinders op het proefstation en elders tal van gegevens bekend gewor¬ 

den, die nu in dit boek als een samenvattend geheel gepresenteerd worden. In totaal worden 27 

Tortriciden besproken, voor het merendeel veroorzakers van grotere of kleinere schade aan de 

opbrengsten van de boomgaarden, maar ook enkele die wel geregeld in de bedrijven aan te 

treffen zijn doch economisch geen betekenis hebben. 

Voor het herkennen van de soorten in alle stadia heeft de tweede auteur ten bate van de 

fruittelers een groot aantal fraaie tekeningen vervaardigd. Van alle soorten wordt de biologie 

besproken, het uitvoerigst van de twee schadelijkste, Enarmonia formosana (Scopoli) en Las- 

peyresia pomonella (Linnaeus). Bij de bespreking van de bestrijding komt wel duidelijk naar 

voren hoe het karakter daarvan in de loop van de jaren veranderd is. Aan een aantal natuurlij¬ 

ke vijanden (virus, sluipwespen) is eveneens een hoofdstuk gewijd, ook weer met mooie teke¬ 

ningen van de insekten. Het boek besluit met een Engelse summary en een 14 pagina’s tellende 

literatuurlijst. 

De publikatie is in de eerste plaats bestemd voor de praktijk, maar ook algemene entomolo¬ 

gen zullen er veel in vinden dat hen kan interesseren. Ze wordt toegezonden na overmaking 

van het bedrag op postrekening 495017 ten name van het proefstation onder vermelding van 

„Bladrollers in appel- en pereboomgaarden”. — B. J. Lempke. 

PROCEEDINGS OF THE 5TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INSECT-PLANT 

RELATIONSHIPS, 1982. J. H. Visser & A. K. Minks, eds. pp. X, 464. Centre for agricultural 

publishing and documentation, Pudoc, Wageningen. ISBN 90-220-0811-8. Prijs (gebonden) 

Dfl. 130,— (excl. B TW). 

Op de omslag van dit uitstekend verzorgde boek staat een blad van een aardappel afgebeeld 

met vraatschade door coloradokevers. Zo’n 30% van het blad is verdwenen. Dat typeert aar¬ 

dig aard en omvang van de interactie van plant en insekt. Van het vele onderzoek dat aan deze 

ongelooflijk complexe interactie wordt gedaan geeft dit boek een zeer fraai overzicht. 

De voordrachten zijn gegroepeerd in vijf blokken: fysiologie, gedrag, oecologie, evolutie en 

plantenresistentie. Het ongewoon aantrekkelijke van dit boek is dat er binnen elk van deze 

blokken, naast zeer gedetailleerde en onderwerpgerichte bijdragen, enkele artikelen te vinden 

zijn die van veel wijder biologische, of tenminste entomologische, interesse zijn. Het zou jam¬ 

mer zijn als de noodgedwongen nogal technische en wellicht afwerende titel de lezerskring zou 

beperken tot de professionele entomologen. 

Een zesde deel van het boek (ook in omvang) tenslotte geeft — niet gegroepeerd — de tekst 

van poster voordrachten. Per voordracht is er 1 tot 2 pagina’s tekst beschikbaar, zodat ook hier 

lezer noch auteur zich bekocht hoeden te voelen. 

Een nuttige extra bij het boek is een lijst van alle deelnemers aan het symposium, met hun 

volledige adres. Een dergelijke relatief ondergeschikte aanvulling kan een aanzienlijke verbe¬ 

tering van het contact opleveren, zowel tussen de deelnemers onderling als tussen deelnemers 

en lezers. — W. N. Ellis 
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LARSEN, T. B., 1982. THE BUTTERFLIES OF THE YEMEN ARAB REPUBLIC, with 

a revision of species in the Charaxes viola-group from Arabia and East Africa by H. B. Rydom: 

1-76, 14 figs., 5 pis. K. Danske Biologiske Skrifter 23: 3. ISSN 366-3612, ISBN 87-7304-126-2. 

Prijs (gebrocheerd) DKr. 120. 

Het is tegenwoordig wel iets gemakkelijker dan vroeger althans verschillende delen van het 

Arabische Schiereiland te bereizen voor wetenschappelijk onderzoek. Resultaten daarvan zijn 

diverse publikaties over Lepidoptera (en dan vooral dagvlinders) die de laatste jaren versche¬ 

nen zijn. 

Daar over de oecologie van Jemen tot nog toe weinig gepubliceerd is, besloot Larsen zelf op 

onderzoek uit te gaan. Daartoe verbleef hij er vijf weken in mei 1980 en doorreisde het land in 

verschillende richtingen met de stad Sana’a als basis. Het werd een vruchtbare reis die 11 nieu¬ 

we soorten voor de fauna van het hele schiereiland opleverde waarbij drie nieuwe soorten voor 

de wetenschap. 

In de inleiding worden vooral klimaat en flora besproken. Het grootste deel van de publika- 

tie wordt uiteraard ingenomen door de behandeling van de 106 uit Jemen bekende dagvlinder- 

soorten. In veel gevallen wordt de taxonomische status van de betreffende ondersoorten be¬ 

handeld en vaak worden ook interessante biologische gegevens vermeld. 

In een appendix behandelt Rydon naar aanleiding van het door Larsen verzamelde materiaal 

een aantal Charaxes-soorten, waarbij drie nieuwe uit Jemen. Hierbij behoren de 14 figuren van 

details van genitaliën. Op de vijf platen (drie in kleur, twee zwart-wit) staan 36 foto’s, drie van 

vindplaatsen, de rest van dagvlinders. 

De publikatie is een uitstekende bijdrage tot de kennis van de Arabische dagvlinderfauna. — 

B. J. Lempke. 

ROZKOSNŸ, R., 1983. A BIOSYSTEMATIC STUDY OF THE EUROPEAN STRA- 

TIOMYIDAE (DIPTERA). 2. Clitellariinae, Hermetiinae, Pachygasterinae, Bibliography, 

pp. VIII, 431. 73 platen, 76 verspreidingskaarten, namenindex 17 kolommen, ca. 675 refs. Se¬ 

ries Entomologica vol. 25. Dr. W. Junk Publ., Den Haag. ISBN 90-6193-135-5. Prijs (gebon¬ 

den) Dfl. 200.—. 

In de eerste 200 pagina’s bespreekt de auteur de Europese soorten van de genoemde drie 

subfamilies. Per soort worden nomenclatuur, beschrijving, biologie en faunistiek kort behan¬ 

deld. Er is een groot aantal afbeeldingen. De verspreidingsgegevens worden in kaartjes nog 

eens afgebeeld. Pas wanneer men die bestudeert blijkt hoe gering het aantal per soort bekende 

vindplaatsen veelal maar is. Voor een niet gering deel komt dit ook doordat de auteur zich 

heeft moeten concentreren op vindplaatsgegevens uit de literatuur (al heeft hij ruim 15.000 

exemplaren gezien). 

In een afsluitend hoofdstukje wordt een poging gedaan om in de kenmerken van de Stratio- 

myidae de primitieve en de afgeleide toestand te onderscheiden, teneinde niet alleen de „hypo¬ 

thetische oerwapenvlieg” maar vooral ook de evolutie van de wapenvliegen te reconstrueren. 

Hierbij doet zich de onvoldoende kennis van de niet-Europese subfamilies natuurlijk sterk voe¬ 

len. 

Hoewel op een zo sterk faunistisch gericht boek veel detailkritiek te verwachten is, moet 

men auteur en uitgever dankbaar zijn dat ze deze populaire vliegengroep zo uitvoerig hebben 

ontsloten. Het woord is nu aan de gebruikers. Naar mijn verwachting zou hun aantal aanzien¬ 

lijk groter zijn als de prijs van het boek niet zo hoog ware geweest. — W. N. Ellis. 

ANTITYPE CHI (LINNAEUS) (LEP.: NOCTUIDAE). Het eerste Nederlandse exem¬ 

plaar van deze soort werd 12.VIII. 1975 door Elferink gevangen te Noordwijkerhout {Ent. 

Ber., Amst. 36: 136). Sindsdien zijn geen vangsten meer bekend geworden. Onlangs trof ik in 

de collectie van J. Stevens een tweede exemplaar aan, dat op 8.X. 1979 op licht gevangen was 

te Oud-Valkenburg (L.). 

F. Cupedo, Processieweg 2, 6243 BB Geulle (L.). 
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Interessante waarnemingen en vangsten van Lepidoptera in 1982 

door 

B. J. LEMPKE 

Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Amsterdam 

ABSTRACT. — Interesting observations and captures of Lepidoptera in 1982. Euxoa lidia 

(Stoll) was again found in the same district as in 1981, so that this rarity is very probably indige¬ 

nous here. Thanks to the fine summer several species had a partial extra generation, e.g. Plusia 

putnami (Grote) in which this is seldom observed. New localities could be ascertained for a 

number of species. 

De fraaie zomer van 1982 is niet alleen gunstig geweest voor migranten, ook diverse inheem¬ 

se soorten hebben ervan geprofiteerd. Dat blijkt niet alleen uit de aantallen individuen, maar 

ook uit het voorkomen van opvallend late exemplaren, afkomstig van rupsen of poppen die 

zich verder hadden ontwikkeld. De meest opvallende waren: Leucoma salicis (Linnaeus) op 

30.VIII, Drepana falcataria (Linnaeus) op 20.IX, Ochropleura plecta (Linnaeus) op 2.XI, 

Mamestra brassicae (Linnaeus) op 10.XI, alle te Oosthuizen (W. van Rooijen). Van Euproctis 

similis (Fuessly) werden van 17-19.IX ongeveer 20 exemplaren in de Mariapeel (bij Helena- 

veen) op licht aangetroffen (K. Alders). Van Diacrisia sannio (Linnaeus) vloog op 26.VIII een 

9 in de duinen bij Egmond-Binnen (Br. F. Melkert) en op 15.IX een 6 bij Havelte (A. de 

Jonge). De zeldzame tweede generatie van Apeira syringaria (Linnaeus) werd op 10 en 5.IX te 

Steenwijk gevangen, terwijl van Heodes tityrus (Poda) half IX diverse exemplaren van een der¬ 

de generatie bij Havelte werden aangetroffen (A. de Jonge). 

Verdere gegevens zijn gerangschikt in volgorde van de families. 

PSYCHIDAE 

Epichnopteryx retiella (Newman). Weer een nieuwe vindplaats in het noorden van het land! 

In mei vlogen talrijke mannetjes in een vochtig laagveengebied met struikgewas in de omge¬ 

ving van Nijeveen (A. de Jonge, G. Padding). 
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PYRALIDAE 

Phlyctaenia perlucidalis (Hübner). Twee vangsten van deze schaarse vlinder: Beusichem, 

9.VI (M. Melchior) en Melissant, 17.IX (K. J. Huisman, exemplaar van een tweede genera¬ 

tie!). 

HESPERIIDAE 

De nu zeer lokale Carterocephalus palaemon (Linnaeus) werd op 31.V en 12.VI op een paar 

moerassige terreinen in Twente waargenomen. Pyrgus malvae (Linnaeus) vloog op 23.V zeer 

talrijk te Nijeveen en was eveneens heel gewoon te Wanneperveen. 

PAPILIONIDAE 

Papilio machaon Linnaeus. Behalve van het zuiden en midden van Limburg werd de vlinder 

ook gemeld van Drempt en Maarssen, terwijl te Hulst een rups werd aangetroffen. Heel ver¬ 

rassend waren vier meldingen uit Friesland: Appelscha (7.VIII), Siegerswoude (begin VIII) en 

Irnsum (omstreeks 10.VIII), terwijl 16.IX een rups te Drachten werd gevonden. 

PIERIDAE 

De eerste generatie van Pieris brassicae (Linnaeus) werd als talrijk gemeld uit Friesland, 

Drenthe en westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Met de tweede was dit in nog sterkere mate het ge¬ 

val: enkele honderden op een veld met doorgeschoten kool te Wier (Fr.), zeer talrijk bij De¬ 

venter, 't Harde, Rhenen, op de Floriade te Amsterdam, in de polders van Walcheren. De der¬ 

de vloog eind VIII bij honderden te Harderwijk, maar was overigens in matig aantal aanwezig 

tot in X. 

Artogeia rapae (Linnaeus) vertoonde vrijwel hetzelfde beeld: plaatselijk zeer talrijk in de 

zomer en een derde generatie die tot in begin X werd gezien. Op 2.X werden nog kleine rups¬ 

jes op kool aangetroffen te Oosterbierum (D. Stienstra). Van Gonepteryx rhamni (Linnaeus) 

werd nog op ll.XI een exemplaar gezien te Jubbega en een ander te Lottum. 

LYCAENIDAE 

Quercusia quercus (Linnaeus) was zeer gewoon te Havelte en op de Kallenkoter heide, vrij 

talrijk in de Loenermark en vloog half VII bij tientallen te Vijlen. Satyrium ilicis (Esper) vloog 

eveneens talrijk bij Kallenkote. De eerste Celastrina argiolus (Linnaeus) werd al op 26.III ge¬ 

zien. In de omgeving van Drempt vloog deze soort de hele zomer in groot aantal en ook bij 

Havelte en Uffelte was de tweede generatie bijzonder talrijk. Aricia agestis (Denis & Schif¬ 

fermüller) was bij Egmond-Binnen zo talrijk als nooit te voren. 

NYMPH ALIDAE 

Ladoga Camilla (Linnaeus) wordt zelden in het westen gezien. Een waarneming in 1982: op 

11.VII één in een tuin te Maasdam (G. Ouweneel). Bij Hoog-Keppel werden op 8.VII 25 

exemplaren geteld, de meeste op bloeiende bramen. Apatura iris (Linnaeus) werd weer op 18 

en 19.VII gezien bij kasteel Wegdam in Markelo. Ook in Noord-Brabant was de vlinder weer 

present. 

Aglais iirticae (Linnaeus) was eind VlI-begin VIII in grote aantallen aanwezig, vooral in het 

noorden en midden van het land. Opvallend was het soms zeer onrustige gedrag van de vlin¬ 

ders: fladderend op de bloemen zittend en dan weer weg schietend naar een andere plant. Ook 

de derde generatie vloog goed, maar eind IX verdween de vlinder toch op veel plaatsen. Heel 

late waarnemingen: op 6.XI te Ochten en 29.XI te Nummer Eén (westelijk Zeeuws-Vlaande- 

ren). 
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Nymphalis polychloros (Linnaeus) werd op verschillende plaatsen gezien: twee bij Vijlen op 

19.VII, bij Eys op 16 en 21.IV telkens één en twee in VIII, één bij Cadier en Keer, op 15 en 

19.VII telkens twee op verschillende plaatsen bij Venlo. Nymphalis antiopa (Linnaeus) werd 

ook weer eens waargenomen: in VIII een exemplaar op d’Observant bij Maastricht (J. Moo- 

nen) en 4.VIII een tweede te Amersfoort, dat met veel zweefvertoon en onbereikbaar hoog 

vloog (K. Nieuwland). 

lnachis io (Linnaeus). Evenals A. urticae was ook io eind VII, begin VIII plaatselijk talrijk, 

bijv. enkele honderden op distels bij Westerbork, op 17.VII honderden op Eupatorium bij 

Middelharnis. Ook nu weer gingen al begin VIII veel exemplaren in diapauze. Zo werden op 

3.VIII reeds enkele tientallen aangetroffen in de rietwerkershut op de Esseplaat in het Hol- 

landsch Diep, die op 4.IX. 1981 veel exemplaren in diepe rust herbergde. Nu was het een 

maand vroeger, het verzamelen van de dieren begon blijkbaar pas en de diapauze was nog niet 

volledig zodat ze nog makkelijk te storen waren (H. Bunjes). In het nabijgelegen Numansdorp 

werden eveneens twee concentraties waargenomen: op 5.VIII 50 in een onderhuis tegen het 

balkenplafond en op 15.VIII 40 op een zolder. De tweede generatie was tot begin X present. 

Een heel laat exemplaar werd nog 21 .X te Middelburg gezien. 

Polygonia c-album (Linnaeus). In Zuid-Limburg in 1982 plaatselijk gewoon. Vindplaatsen in 

Zeeland: Clinge, Hulst, Oostburg, Groede, Valkenisse. Nu ook wat noordelijker: op 14.VII te 

Eldrik (bij Hummelo) en in dezelfde tijd bij Winterswijk. 

Araschnia levana (Linnaeus) was vooral in het oosten en zuiden zeer gewoon. Op veel plaat¬ 

sen werd ook de alleen in gunstige jaren voorkomende derde generatie gezien. Groningen be¬ 

gint nu ook wat beter bekend te worden: Heiligerlee, Haren (sterk toenemend, mevr. Duijm), 

Marum, Opende, Leek. Maar ik ken nog steeds geen vindplaatsen uit Westerwolde. Wie kijkt 

daar eens? Nieuw in Friesland: Anjum, Kleine Wielen, in NH: het Amstelpark te Amsterdam, 

Sloterdijk, Oostzaan, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Heemskerk, Egmond-Binnen, in ZH: 

Middelharnis, in Zl: Noord-Beveland, landgoed Ter Hooge op Walcheren, Retranchement. 

Issoria lathonia (Linnaeus). In het Duindistrict van 29.IV tot 3.X waargenomen, maar over 

het algemeen niet in opvallend aantal. Bij Egmond-Binnen, waar Br. F. Melkert speciaal op de 

vlinder let, was het hoogst genoteerde aantal per dag slechts 17 op 29.VIL Evenveel werden er 

op 29.VIII bij Noordwijk geteld. In VII en VIII werd lathonia van Terschelling en Ameland 

gemeld, maar ook daar was het aantal klein. De populatie bij de Brabants-Belgische grens was 

nog present. 

SATYRIDAE 

Pararge aegeria (Linnaeus). De vlinder hoort thuis in de schaduw van loofhout, maar soms 

worden exemplaren ver van zulke terreinen aangetroffen. Zo werd aegeria in 1982 gezien te 

Melissant, voor het eerst op Noord-Beveland, midden in Veere en Middelburg, te Groede, Re¬ 

tranchement en Oostburg. Op het landgoed Klarenbeek bij Doornspijk, in het goede biotoop 

dus, werden op 31.VII 36 exemplaren geteld. Maar in de omgeving van Havelte is aegeria sterk 

achteruitgegaan. En bij Drempt, waar het ook niet ontbreekt aan goede terreinen, is de vlinder 

al in geen tien jaar meer waargenomen, schrijft de heer Naves. 

Aphantopus hyperantus (Linnaeus) vloog wel massaal bij Drempt, was talrijk in het Spijkbos 

in Oostelijk Flevoland en werd voor het eerst op Noord-Beveland gezien. 

Als talrijk werden gemeld: Coenonympha pamphilus (Linnaeus), honderden aan de wegber¬ 

men bij Middelharnis; Pyronia tithonus (Linnaeus), massaal bij Middelburg, gewoon bij Groe¬ 

de, Retranchement, Zuidzande en Oostburg; Maniola jurtina (Linnaeus), bijzonder talrijk in 

de duinen bij Wassenaar; Hipparchia semele (Linnaeus), zeer talrijk op de heide bij Kallen- 

kote. 

THYATIRIDAE 

Cymatophorina dilata (Denis & Schiffermüller) is nog steeds gewoon in Zuid-Limburg. Van 

10-17.IX verschenen ongeveer 90 exemplaren op het scherm te Terziet. Hetzelfde geldt voor 
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Achlya flavicornis (Linnaeus) waarvan op 26.III te Eperheide ongeveer 100 geteld werden. 

Hierbij waren 20 van de zwarte f. pseudalbingensis Franzius, in 1938 beschreven en in 1969 

voor het eerst in Nederland aangetroffen (Epen en Vijlen) (M. Prick). 

GEOMETRIDAE 

Faunistisch belangrijk zijn de volgende opgaven: 

Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer). Gebonden aan het voorkomen van Groot spring¬ 

zaad (Impatiens noli-tangere L.). Terziet, 10.VI en 9.VII (en in 1979 een tiental te Geulle) (M. 

Prick). 

Perizoma blandiata (Denis & Schiffermüller). Tot nog toe uitsluitend bekend van het zuiden 

en midden van Limburg. Nu ook aangetroffen in de Mariapeel op 2.VIII (K. Alders). 

Rheumaptera cervinalis (Scopoli). Nieuwe vindplaatsen van deze aan Berberis (ook ge¬ 

kweekte!) gebonden soort: Miste (in de Achterhoek) en de Mariapeel (K. Alders). 

Eupithecia insigniata (Hübner). Eén van de zeldzame soorten van dit grote genus werd ver¬ 

meld van De Zilk (ZH.), 19.V, en Weesp, 23.V (A. van Tuijl), Terziet, 15.V (en 6.V.1980) 

(M. Prick). 

Minoa murinata (Scopoli). Bijna alleen bekend van een paar vindplaatsen in Limburg. 

Nieuw: Terziet, 2.VIII (M. Prick). 

Deileptenia ribeata (Clerck). De rups leeft volgens de literatuur in hoofdzaak op sparren. In 

de loop van deze eeuw is de aanplant van deze bomen belangrijk uitgebreid. De vlinder heeft 

daardoor zijn Nederlandse areaal geleidelijk aan kunnen vergroten. Nieuwe vindplaatsen wa¬ 

ren in 1982: Diever, 13.VII (J. van Oort) en Spier, l.VII (K. Alders). 

ARCTIIDAE 

Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer). Enkele nieuwe vindplaatsen van deze lokale vooral op 

vochtige terreinen voorkomende soort waren: Steenwijk, 3.VII (A. de Jonge), Diever, 26.VII 

(J. van Oort), Kalenberg, 29.VI, Wilnis, 3.VI, Beusichem, 1 l.VII (alle wijlen M. Melchior). 

NOCTUIDAE 

Euxoa lidia (Stoll). Heerde, 16.VII een (afgevlogen) exemplaar. Een bevestiging van de 

vangsten van 1981. We mogen nu wel aannemen dat deze rariteit op de Veluwe inheems is. 

(De auteur van de soortnaam is niet Cramer, zoals in de Naamlijst abusievelijk vermeld is, 

maar Stoll, die Cramers Uitlandsche Kapellen na diens dood in 1780 completeerde. Zie Opi¬ 

nion 516). 

Agrotis puta (Hübner) was in 1982 opvallend talrijk te Stein. Van 27.IV-3.VI telde Pater 

Munsters er 130 exemplaren. Daarna verscheen de vlinder weer in VIII (niet geteld) en ten¬ 

slotte opnieuw van 12.X-8.XI in 10 exemplaren, duidelijk in drie generaties. Andere (bijna alle 

nieuwe) vindplaatsen waren: Heerlen, Susteren, Meijel, Mariapeel, Vessem, Beusichem, 

Naarden, Amersfoort, Oosthuizen, Zwanenwater (hier ook al in 1980 en 1981) en Steenwijk 

met vangsten in V, VIII en IX. 

Mythimna albipuncta (Denis en Schiffermüller). Slechts één exemplaar van de eerste genera¬ 

tie werd gemeld: 20.VI, Geulle. De tweede werd van 29.VII-5.IX gezien, maar bijna overal in 

slechts één exemplaar. Vindplaatsen waren: Lbg.: Cadier en Keer, Geulle, Heerlen, Stein, 

Susteren, Tegelen; NB.: Mariapeel; ZL: Hulst, Kortgene; ZH.: Den Bommel, Melissant. In 

totaal nog geen 20 exemplaren. 

Mythimna l-album (Linnaeus). Van de eerste generatie werden weinig exemplaren gezien: 

21.VI drie te Beusichem, 8.VII één te Stein. De tweede werd gezien van 30.VIII-17.IX, het 

meest te Stein (30 exemplaren) en te Beusichem (ongeveer 50, na het overlijden van de heer 

Melchior voortgezet door Alex de Graaf). Verdere vindplaatsen: Lbg.: Terziet, Maasbracht, 

Tegelen; NB.: Mariapeel; ZH.: Melissant; Gdl.: Drempt. Totaal aantal: 110. 
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Cucullia absinthii (Linnaeus) was tot nog toe alleen uit het zuiden van het land bekend. Op 

11.VI werd nu een exemplaar te Weesp gevangen (C. van Tuijl). 

Acronicta alni (Linnaeus). Vooral buiten Zuid-Limburg een grote zeldzaamheid. Vindplaat¬ 

sen in 1982: Terziet (bij Epen), 16.V en 10.VI (en daar in 1980 twee exemplaren op 7.VI en 

negen op 9.VI) (M. Prick), Ratum, 20.VII een rups op Berk, die evenwel voor de verpopping 

dood ging (S. de Boer). 

Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller). De eerste generatie werd waargenomen van 

21.V-18.VII (hoogste dagtotaal 22 op 5.VI), de tweede van 3.VIII-19.IX (hoogste aantal 118 

op 14.VIII). In totaal werden 892 exemplaren geteld, geen record, maar veel beter dan in de 

meeste jaren. Vindplaatsen: Lbg.: Heerlen, Stein; NB.: Mariapeel; ZI.: Kortgene; ZH.: Me¬ 

lissant, Oostvoorne, Brielle; Gdl.: Drempt. 

Chrysodeixis chalcites (Esper). Te Leidschendam van 15.VII-12.X bijna elke avond in klein 

aantal op Phlox en Buddleja, ook een enkele keer overdag (Th. Blokland). Te Berkel was chal¬ 

cites vrijwel dagelijks present van 25.VII-3.X, in totaal 260 exemplaren (het grootste deel wel 

rechtstreeks uit de kassen), maximum 28 op 19.IX (C. de Veld). Buiten deze centra vermeld 

van de duinen bij Zandvoort op 26.VI (zeer vroeg!), een vers exemplaar (I. Kaijadoe), 

Oosthuizen 31.VIII, het Zwanenwater 3.X, Brielle 13 en 17.IX, Melissant 4 en 10.IX, Kortge¬ 

ne 19.IX, Mariapeel in IX. Begin X vond ik thuis op een bos chrysanten een heel jonge rups. 

De vlinder daarvan verscheen 29.XI. 

Macdunnoughia confusa (Stephens). Eerste generatie van 5.V-10.VI, het meest in Limburg, 

maar ook op enkele plaatsen in het midden van het land: Breukelen, Weesp, Beusichem, Nij¬ 

megen. Van 6.VII-begin X vrijwel iedere dag gezien, daarna minder regelmatig, tot vangsten 

te Stein op 25.X en Den Bommel op Overflakkee (eind X) de rij sloten. In die lange periode 

twee toppen, 23.VII-15.VIII en de belangrijkste 5.IX-19.IX met dagmaximum van 30 op 

10.IX. Waarschijnlijk dus drie generaties, waarvan de tweede en derde zonder onderbreking in 

elkaar overgingen. In totaal werden 635 exemplaren geteld, een record. 

Vindplaatsen. Lbg.: 23; NB.: Helenaveen, Son, Chaam, Etten-Leur, Woensdrecht; Zl.: 

Hulst; ZH.: Den Bommel, Melissant, Ouddorp. Brielle, Rotterdam, Berkel, Alblasserdam, 

Zoetermeer, Vreeswijk; NH.: Naarden, Weesp, Hoogwoud; Utr.: Breukelen, Amersfoort; 

Gdl.: Beusichem, Nijmegen, Arnhem, Voorstonden, Drempt; Ov.: Hengforden, Steenwijk, 

Twekkelo; Dr.: Havelte, Ruinen. 

Lamprotes c-aureum (Knoch). Twee nieuwe vindplaatsen van deze zeer lokale soort: Vinke- 

veen, 9.VII (M. Melchior) en Ruinen, 15.VII (R. Westerneng). 

Plusia putnami (Grote). Vooral een soort van vochtige gebieden. In de Mariapeel talrijk (K. 

Alders). Te Steenwijk zowel op 7.VIII als op 4.X twee exemplaren (G. Padding). De tweede 

generatie was tot nog toe alleen waargenomen door W. Boer Leffef (Lempke, 1966). 

Catocala sponsa (Linnaeus). Na de opvallende invasie, vooral in het westen van het land, in 

1976 (zie Ent. Ber. Amst. 37: 113-116, 1977) werd het Karmozijnrode weeskind niet meer ge¬ 

zien, tot de vlinder in 1982 in Zuid-Limburg opdook: op 11.VIII te Stein (Pater A. Munsters), 

op 20.VIII te Sint Joost (J. Aben). 

Tot slot mijn dank aan allen die gegevens instuurden voor de samenstelling van dit overzicht. 
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Twee nieuwe Nederlandse vlindersoorten (Lepidoptera: Lyonetiidae, 
Gelechiidae) 

door 

H. W. van der WOLF 

ABSTRACT. — Two species of Lepidoptera new to the Dutch fauna (Lep.: Lyonetiidae, 

Gelechiidae). Bucculatrix cristatella Zeller and Gelechia rhomb ellifor mis Staudinger have been 

recorded and are described. 

Bucculatrix cristatella Zeller. — Deze soort onderscheidt zich van andere Bucculatrix-soor¬ 

ten door de geringe grootte (spanwijdte 7 mm) en de eenkleurig grijsgele voorvleugels. Ik ving 

de vlindertjes midden mei en einde juli-begin augustus 1980 (twee generaties) boven de voed¬ 

selplant Duizendblad (Achillea millefolium L.) op een ruderaalterrein in Best. Afbeeldingen 

van vlinders en genitaliën zijn te vinden in het artikel over de Scandinavische Bucculatrix-soor¬ 

ten van Svensson (1971). De soort komt in alle ons omringende landen voor. 

Fig. 1. Gelechia rhombelliformis, Best, 9.VIII. 1976, <3. Foto C. Gielis. 

Gelechia rhombelliformis Staudinger. — Het eerste exemplaar ving ik op licht tijdens een 

excursie van de Afdeling Zuid in het Leudal op 29.VIII. 1970. Het afgevlogen exemplaar stond 

jarenlang ongedetermineerd in mijn verzameling, totdat uit een preparaat van de zeer opval¬ 

lend gevormde genitaliën bleek dat ik met een nog niet uit Nederland vermelde soort te doen 

had. In het midden van augustus 1976 verzamelde ik in de populierenbossen tussen Best en 
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Fig. 2. Gelechia rhombelliformis. Links mannelijk genitaalapparaat, rechts uitgeprepareerde 

aedeagus. 

Liempde een serie verse exemplaren. Tenslotte vond ik in de collectie van dr. A. L. Cox een 

exemplaar dat op 15.VIII. 1974 in de Ooypolder bij Nijmegen gevangen was. In de collecties te 

Leiden en Amsterdam heb ik vergeefs naar de soort gezocht. Vlinders van deze soort zijn iets 

kleiner dan Gelechia turpella Denis & Schiffermüller (= pinguinella Treitschke), bruin met een 

roodachtige glans. Opvallend zijn de twee dakpansgewijs over elkaar liggende zwarte streepjes 

in het middengedeelte van de voorvleugel. Volgens Sattler (1960) leeft de rups op Populus. 

Zowel in het Leudal als in Best werd de soort gevangen in vochtig bosgebied met aanplant van 

Canadese populier (Populus canadensis Mönch). De vlinder is bekend van oostelijk Midden- 

Europa, Silezië, Oostenrijk en Sarepta (Sattler) en Noord-Duitsland en Denemarken 

(Schnack,1978). 
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Bolitophagus reticulatus (Linné, 1767) een nieuwe soort voor Nederland 
(Coleoptera: Tenebrionidae) 

door 

L. J. W. de GOFFAU 

Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen 

ABSTRACT. — Bolitophagus reticulatus (Linné, 1767) new to the fauna of the Netherlands 

(Coleoptera: Tenebrionidae). 

Van Bolitophagus reticulatus werden in januari 1983 exemplaren aangetroffen op slaapka¬ 

mer en zolder (relatief droog) van een woning te Stadskanaal. De kevers en ook de larven le¬ 

ven in boomschimmels; volgens de literatuur voornamelijk in oude exemplaren van Polyporus 

fomentarius (L. ex Fr.) Kickx (Brendell, 1975: 6, Reitter, 1911: 337-338). De lijst van Brak¬ 

man (1966, nr. 2709a) vermeldt deze soort als voorkomend in het aangrenzend gebied en te 

verwachten voor Nederland. De vindplaatsen die in de literatuur met name genoemd worden, 

zijn Schotland, Hamburg en de montane gebieden in Midden Europa (Brendell, l.c.; Everts 

1903: 254-255; Kaszab, 1969: 247). De vondst in het noorden van ons land lag dus in de lijn der 

verwachtingen. 

De betreffende exemplaren zijn opgenomen in de collectie van de Plantenziektenkundige 
Dienst. 

Naschrift. Na het ter perse gaan van dit artikel bleek, dat niet geheel kan worden uitgesloten 

dat het hier een import betrof. Naderhand werd duidelijk, dat de kevers gevonden waren bij 

een tonderzwam die november 1981 meegenomen was uit Zweden. 
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Postbus 9102, 6700 HC Wageningen. 

HET EIERLEGGEN VAN PHILONICUS ALBICEPS (MEIGEN) (DIPTERA: ASILI- 

DAE). Op 22.VIL 1983 was ik op de Brunssumer heide in de gelegenheid de eiafzetting van 

deze roofvlieg waar te nemen. Toen ik op een droge zandvlakte lag kwam een $ voor me zit¬ 

ten, op de zijkant van een uitstekende richel. Opeens stak ze haar achterlijf in het zand. Dit 

verdween tot tweederde in de bodem. Nadat ze even zo gezeten had, trok de vlieg haar achter¬ 

lijf terug, kromde dit zo sterk naar beneden dat de punt ervan naar voren wees en bewoog die 

een paar keer snel heen en weer over de plaats waar eerst het achterlijf in de bodem stak. 

Daarna vloog ze weg. Het geheel duurde 15 à 20 seconden. Wat ik waargenomen had was on¬ 

miskenbaar het eierleggen geweest zoals dat ook beschreven is door D. Melin (1923, Zool. Bi¬ 

drag Uppsala 8: 231-232). In zijn fig. 275 laat deze auteur ook zien dat de kromme borstels aan 

de bovenkant van de achterlijfspunt van het $ bij de veegbeweging dienen als een harkje 

waarmee de plek waar de eieren liggen goed afgedekt wordt. 

Mark van Veen, Postbus 53153, 1007 RD Amsterdam. 



VERENIG INGSN IEUWS aPrii i984 

Onder redaktie van de secretaris. Postbus 9517, 2300 RA Leiden 

29e LENTEVERGADERING 

28 april 1984 

Zoals de Wintervergadering, waar vooral entomologische ervaringen van het 

voorgaande jaar aan de orde komen, het afgelopen seizoen markeert, zo is de 

Lentevergadering de start van een nieuw seizoen, zowel entomologisch als in 

het verenigingsleven. Uw entomologische geestdrift aangescherpt door het kon- 

takt met entomovrienden, Uw sociaal gevoel bevredigd in een bruisende verga¬ 

dering, Uw kennis opgehaald en aangevuld in boeiende lezingen, komt U ook dit 

seizoen weer geheel beslagen op het entomologische ijs. U moet dan natuurlijk 

wel gebruik maken van de steol, die wij voor U hebben klaarstaan op de Lente¬ 

vergadering. 

De Lentevergadering vindt weer plaats in het Victoria Hotel, Damrak 1-5, 

Amsterdam, tegenover het Centraal Station. 

Het volgende programma wordt U aangeboden: 

Begin: 11.00 uur. 

I. Algemene vergadering 

1. Opening 

2. Verslag van de secretaris over de toestand van de vereniging 

3. a. Rekening en verantwoording van de Ie penningmeester 

b. Verslag kascommissie 

c. Décharge oude en benoeming nieuwe kascommissie 

4. Verslag van de bibliothecaris 

5. Verslag Commissie voor Inventarisatie en Natuurbescherming 

6. Verkiezing van een nieuwe bibliothecaris wegens het reglementaire 

aftreden van de heer Ellis, die niet herkiesbaar is. Het bestuur 

heeft als dubbeltal gesteld: 

1. Dr. J.P. Duffels 2. Dr. Theowald van Leeuwen 

Er zijn bij het ter perse gaan van dit bericht geen namen van andere 

kandidaten binnengekomen. 

7. Uitreiking Uyttenboogaart-Eliasen Prijs. 

II. Wetenschappelijke vergadering 

1. Dr. J.C. Roskam (.Leiden) - De entomofauna van berkekatjes: regulatie 

van de dichtheid van de berkezaadgalmug, Semudobia, door sluipwespen. 

2. Dhr. A.W.M. Mol (. ’ s Hertogenbosch) - Outgert Cluijt en de 17e eeuwse 

start van de studie der Ephemeroptera. 

3. Dr. Theowald van Leeuwen (.Amsterdam) - De Ijstijden en de huidige 
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verspreiding van Tipulidae in Europa, als voorbeeld van zich langzaam 

verspreidende insekten. 

Indien U dit alles nog niet genoeg vindt, weet dan dat wij ook gezamenlijk 

kunnen lunchen in het hotel. Opgaven ter vergadering. 

Tot ziens. 

R. de Jong 

secretaris 

OPROEP : Behaarde rupsen gevraagd! 

Ik zou het zeer op prijs stellen levende behaarde rupsen uit de Benelux te 

ontvangen, met vangdatum, vangplaats en voedselplant. Indien levend niet moge¬ 

lijk is, dan gaarne in spiritus of alcohol. 

In het kader van een onderzoek aan huidirriterende ectoparasieten, in het 

bijzonder behaarde rupsen (.Lepidoptera) , ben ik van plan een gedetailleerde 

determinatiesleutel op te stellen voor alle behaarde larven der orde Lepi- 

doptera (.vlinderrupsen) voorkomende in de Benelux. Hiervoor hoop ik op Uw 

steun, vandaar mijn vraag om alle behaarde rupsen, gevonden in de Benelux, 

naar ons laboratorium op te sturen. 

Als bioloog (.entomoloog) ben ik verbonden aan het Minibiologisch Labora¬ 

torium (.Vakgroep Dermatologie) van het Academisch Ziekenhuis Utrecht, waar ik 

als promovendus aan huidirriterende ectoparasieten werk. 

Gaarne zie ik Uw behaarde rupsen op onderstaand adres tegemoet. Bij voorbaat 

dank voor Uw medewerking. 

Drs. F.M. Kniest 

Laboratorium voor Minibiologie 

Vakgroep Dermatologie 

Academisch Ziekenhuis 

Catharijnesingel 101 

3511 GV Utrecht 

Uit de Afdelingen 

De Afdeling Zuid-Nederland heeft sinds 10 maart j.l. een nieuwe voorzitter 

en secretaris/penningmeester. Het zijn’: 

voorzitter: Br. Vergilius Lefeber, Brusselsestraat 38, 6211 PG Maastricht 

secr./penn.: M.F. van der Donk, Bosserstraat 26, 6031 NS Nederweert. 
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Entomologen in Griekenland, opgepast! 

Het is nog niet wijd en zijd bekend, dat sinds januari 1981 Griekenland 

zich geschaard heeft in de rij van landen, waar men meent door een aantal 

soorten planten en dieren op een lijst te zetten de wilde flora en fauna te 

beschermen. Per presidentieel decreet is het thans in Griekenland verboden 

vele soorten planten en dieren te verzamelen, verstoren, vervoeren, enz. 

Op de lijst komen o.a. 69 soorten insekten voor: Orthoptera 11 (.uitsluitend 

Dolichopoda-soorten) , Lepidoptera 50 (.waarvan 49 tot de dagvlinders behoren) , 

Coleoptera 6 (.van Rosalia alpina tot de glimworm) en Odonata 2 (.Anax imperator 

en Hemianax ephippiger). 

Zoals te doen gebruikelijk wordt gesuggereerd, dat te veel verzamelen 

een grote boosdoener is in de achteruitgang van flora en fauna en dat de 

achteruitgang op deze wijze tot staan gebracht kan worden. Geen woord over 

het feit, dat reeds in Homerische tijden de bossen op grote schaal gekapt 

werden voor brandhout en botenbouw en geiten en schapen de rest van de vege¬ 

tatie voor hun rekening namen. Geen woord ook over de noodzaak van biotoop- 

bescherming. Wel is in de verordening een artikel opgenomen, waarin het ge¬ 

bruik van pesticiden wordt verboden, indien dat soorten van de wilde flora 

en fauna in gevaar brengt. Maar wat heet in gevaar brengen? Met uitroeiing 

bedreigen soms? Maar pesticiden worden gewoonlijk in gecultiveerde gebieden 

gebruikt, ver van de gebieden waar de bedreigde dieren zitten. Dus wat is 

de betekenis van een dergelijk artikel? 

Maken de talloze drukfouten al geen erg zorgvuldige indruk, het voorkomen 

op de lijst van een soort als Thymelicus hamza, een Noordafrikaanse hesperide, 

die in Griekenland zeker niet voorkomt, kan een dergelijke indruk alleen maar 

versterken. En wordt Gonepteryx rhamni (.citroentje) in Griekenland nu werke¬ 

lijk door oververzamelen bedreigd? Of Muschampia tessellum, om een willekeurig 

ander voorbeeld te nemen. 

De herpetologen hebben het trouwens nog zwaarder te verduren: op één na 

(.de zandadder) staan alle soorten reptielen op de lijst. En gaat U nu niet 

lachen, als U vervolgens ziet, dat onder de door oververzamelen bedreigde 

Griekse wilde fauna ook Equus caballus (.paard) blijkt te vallen. Naar Homo 

ludens zult U echter tevergeefs zoeken op de lijst; of is die al uitgeroeid? 

Hoe het ook zij, U bent gewaarschuwd. Rest me nog U erop te attenderen, 

dat ook het doen van onderzoek geen vrijblijvende zaak is, maar gebonden is 

aan diverse regels, vooral neerkomend op uitgebreide reportage aan diverse 

instanties. 
R. de Jong 
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U neemt toch ook deel aan de Zomervergadering (,18-20 mei) in Lochern? 

En het Ardennen-werkkamp (,6-9 juli), vrijwel op het hoogste punt van België? 
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New Tetrastichus species, parasitoids of Diopsidae (Diptera) in 
Cameroon I (Hymenoptera: Eulophidae) 

by 

G. G. M. SCHULTEN & H. R. FEU EN 

ABSTRACT. — Two new Tetrastichus species are described, viz. T. confusus and T. varia- 

bilis which formerly were considered varieties of T. diopsisi (Risbec). The new species are par¬ 

asitoids of diopsid flies (rice stemborers) in Cameroon. 

Introduction 

It was reported earlier (Schulten & Feijen, 1983) that a number of Tetrastichus species which 

were considered by Risbec (1956) to be varieties of T. diopsisi are in fact undescribed species. 

The specimens studied by Risbec were bred in 1955 from larvae or pupae of diopsid species, 

collected in rice fields in North Cameroon (Descamps, 1957). The new species are described 

now because they are of importance for natural control of rice pests in Africa. However, it is 

presently impossible to indicate their exact taxonomic position since the Ethiopian Tetrastichus 

species are not well known and species groups are not recognized as yet. 

Keys for identification were made by Masi (1940) and Risbec (1958). The new species key 

out as T. diopsisi with Risbec’s key but the submarginal veins have 5-6 bristles. T. diopsisi also 

has 5 bristles on the submarginal vein, not 4 as stated by Risbec (1956, 1958). The specimens 

studied by Risbec were preserved in slides in dry condition and were kept at ORSTOM (Office 

de la Recherche Scientifique et Technique Outre Mer) in Bondy (France). A number of these 

slides could be made available. The types and paratypes were glued by us on card points and 
labelled according to the slide label in so far legible and are preserved by ORSTOM. Two and 

one paratypes of the respective species have been deposited in the Institute of Taxonomic Zo¬ 

ology (Zoologisch Museum), Entomology Department, University of Amsterdam. 

Tetrastichus confusus n. sp. (figs. 1,2, 5-7) 

Female. — Length 2.3-2.5 mm; abdomen 1.6 times as long as the thorax, head and abdomen 

somewhat deformed due to desiccation. 

Colour. — Head blue-green but ventral part of malar space, mandibles, clypeal region and 

facial lines reddish brown; antenna with scapus yellowish white but upperside dark-brown, es¬ 

pecially distally; upperside of pedicellus dark-brown, underside yellow-brown; flagella brown; 

thorax blue-green, abdomen with greenish gloss; anterior and middle coxae whitish, posterior 

coxae largely blue-green; legs white but fifth tarsal segment brownish; wings hyaline; venation 

yellow-brown. 

Structure. — Head transverse somewhat depressed anteriorly, ocellar triangle elevated, 

groove from lateral ocellus to eye margin, distance between lateral ocelli 1.2 times distance 

from lateral ocellus to eye margin, eye somewhat oval with very few dispersed bristles. Malar 

space about 3/4 the length of eye, malar sulcus foveate near eye margin, head frontally with 

deep depression broadest in the middle, antenna inserted a little above lower eye margin; cly- 

peus margin with two rounded protrusions in the middle, mandible with two sharp teeth and a 

smaller blunt tooth. 

Thorax (figs 1,2) 1.8 times as long as broad; midlobe of mesoscutum with a row of 4-5 adno- 

taular bristles on either side, notaulices deep, scutellum with two median sutures and two pairs 

of admarginal bristles; propodeum with one bristle near exterior margin of spiracle, a second 

bristle more laterally and a row of 2-3 bristles running posteriorly of second bristle; no postspi- 

racular carina. Antenna with pedicellus and flagellum about as long as thorax (fig. 5). 

Legs slender, spur of mid tibia 0.4 times the length of first tarsal segment, second segment 
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Figs 1-4. Scanning electron micrographs of Tetrastichus. 1-2. T. confusus, female paratype. 1, 

thorax; 2, propodeum. 3-4. T. variabilis, female paratype. 3, thorax; 4, propodeum. 

0.8 times the first; spur of hind tibia 0.7 times first tarsal segment, second segment 0.9 times 

first segment. 

Forewing 2.9 times as long as broad, just reaching tip of gaster, costal cell 14-15 times as long 

as broad; proximally on ventral side of costal cell near submarginal vein a row of 5 bristles loc¬ 

ated closely together and a dispersed row of smaller bristles in the middle and distal part of the 

cell; dorsally on submarginal vein 5 large bristles; marginal vein 8 times as long as stigmal vein; 

stigma well defined; speculum rather large, wing beyond thickly pilose (fig. 6), longest margin¬ 

al fringe one eleventh breadth of wing. Hindwing rather broad apically and blunt, longest 

fringe about half the breadth of wing at hamuli. Gaster elongate, strongly narrowing towards 

apex; tips of ovipositor just exposed. Terga with single row of bristles but apex of gaster with 

many bristles, and a pair of pygostylar bristles about three times as long as next longest bristle. 

Sculpture: head, thorax and abdomen shining with an irregular reticulate pattern, larger part 

of hind coxae reticulate; propodeum with a much coarser reticulation (figs. 1,2). 

Male. — Length 1.4-1.7 mm; gaster ovoid, about as long as thorax; same colouration, struc- 
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ture and sculpture as female; scapus with a long carina; antenna with 6 funicular segments with 

basally a row of 8-11 long bristles (fig. 7). 

Holotype: One female on card point from slide: “Aprostocetus diopsisi Risbec, Var. 1, ex. 

larvae Diopsis thoracica [= D. macrophthalma Dalman], Descamps, Garoua”. Paratypes: 4 $, 

7 â from the same slide. Label added by us: Cameroon, Garoua, 1955. 

Tetrastichus variabilis n. sp. (figs. 3, 4, 8-10) 

Female. — Length 2.9-3.6 mm, abdomen 1.8 times longer than thorax; head somewhat de¬ 

formed due to desiccation. 

Colour. — The following parts are yellow: head below the implantation of antennae; a thin 

vertical line between the implantation of the antennae, which bifurcates over a small distance 

below the anterior ocellus, the genae and a small area around orbits extending a little in the 

groove on the vertex. Upper half of head blue-green; antenna with scapus yellowish white but 

upperside brown especially distally; upperside of pedicellus dark-brown, underside white 

brown; flagella brown, thorax and abdomen blue green (in some of the paratypes the dominant 

colour is green, in others blue or brown); anterior and middle coxae white, posterior coxae 

largely blue green, legs white but fifth tarsal segments brownish; wings hyaline, venation yel¬ 

low brown. 

Structure. — Head transverse somewhat depressed anteriorly, ocellar triangle elevated, 

groove from lateral ocellus to eye margin, distance between lateral ocelli as wide as the dis¬ 

tance from lateral ocellus to eye margin, eye somewhat oval with very few dispersed hairs. Ma¬ 

lar space about half the length of eye, malar sulcus foveate near eye margin, head frontally 

with deep depression, broadest in the middle; antenna inserted a little above the lower eye 

margin; clypeus margin with two rounded protrusions in the middle, mandible with two sharp 

teeth and a smaller blunt tooth. 

Thorax (figs 3, 4) 1.6 times as long as broad, mesoscutum with two irregular rows of in total 

7-9 adnotaular bristles on either side, notaulices deep, scutellum with two median sutures and 

two pairs of admarginal bristles; propodeum with one bristle near exterior margin of spiracle, a 

second bristle more laterally and a row of 2-3 bristles posteriorly of second bristle; postspirac- 

ular carina well developed. 

Antenna with pedicellus and flagellum about as long as thorax (fig. 8). 

Legs slender, spur of mid tibia 0.4 times the length of first tarsal segment, second segment 

0.7 times the first, spur of hind tibia 0.4-0.5 times first tarsal segment, second segment 0.8 

times first segment. 

Forewing 2.9 times as long as broad, not reaching tip of gaster, costal cell 14-15 times as long 

as broad. Proximally on ventral side of costal cell near submarginal vein a row of 5 bristles loc¬ 

ated closely together and a dispersed row of smaller bristles in the middle and distal part of the 

cell; dorsally on submarginal vein 5-6 bristles, marginal vein 7-8 times as long as stigmal vein; 

stigma well defined; proximal part of wing almost without bristles, wing beyond thickly pilose 

(fig. 9), longest marginal fringe one eleventh of breadth of wing. Hindwing rather broad apical- 

ly and blunt, longest fringe about half the breadth of wing at hamuli. Gaster elongate, strongly 

narrowing towards apex; tips of ovipositor clearly exposed. Terga with a single row of bristles 

but apex of gaster with many bristles and a pair of pygostylar bristles about twice as long as 

next longest bristle. 

Sculpture: head, thorax and abdomen shining with a regular reticulate pattern, larger part of 

hind coxae reticulated; propodeum with a much coarser reticulation (figs. 3, 4). 

Male. — Length 1.6 mm; gaster ovoid about as long as thorax; same colouration, structure 

and sculpture as female; scapus with a long carina; antenna with 6 funicular segments with ba¬ 

sally an incomplete whorl of 8-11 long bristles (fig. 10). 
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Figs 5-7. Tetrastichus confusus. 5, antenna, female paratype; 6, forewing, female paratype; 7, 

antenna, male. Figs 8-10. Tetrastichus variabilis. 8, antenna, female paratype; 9, forewing, 

female paratype; 10, antenna, male. 

Holotype: One female on card point from slide: “Aprostocetus diopsisi Risbec, var. 3, ex. 

Diopsis thoracica [= D. macrophthalma Dalman], Descamps 255”. Paratypes: 8 $, 1 6 from 

the same slide. Label added by us: Cameroon, Garoua, 1955. 

Other material: One slide: “Aprostocetus diopsisi R., ex. Diopsis, Descamps 238 [= 236]”. 

One slide labelled: “Aprostocetus diopsisi" Risbec, Var. 1, ex. larva Diopsis collaris [= D. col- 

laris Westwood], Descamps 264, Garoua 7-’55”. Label added by us: Cameroon, Garoua, 1955. 
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naaid) BFr. 120. 

De publikatie begint met een historisch overzicht van 16 bladzijden van de waarnemingen 

van dagvlinders in België vanaf de verschijning van de catalogus van E. de Selys Longchamps 

in 1837 waarin 87 soorten vermeld werden tot en met de tegenwoordige stand van zaken. Op 

het ogenblik zijn met zekerheid 119 soorten binnen het Belgische areaal waargenomen. Inte¬ 

ressant zijn voor ons de notities bij deze soorten. 

In het tweede gedeelte wordt de huidige toestand van de Belgische dagvlinderfauna bespro¬ 

ken. Ook daar komen natuurlijk soorten voor die slechts heel sporadisch gezien zijn. Zoals in 

Nederland Palaeochrysophanus hippothoe (Linnaeus) verdween door veranderde cultuurme- 

thoden is dat in België gebeurd met Colias palaeno (Linnaeus) door uitdroging van de Hautes 

Fagnes. Zo zijn er meer notities die Nederlandse lepidopterologen ongetwijfeld zullen interes¬ 

seren. Kopen dus deze brochure! Ze is te verkrijgen door storting van het bedrag op postreke¬ 

ning Brussel 000-0106543-37 ten name van Vereniging voor Entomologie, Diksmuidelaan 176, 

B2600 Berghem, België. — B. J. Lempke. 

PRINS, W. O. DE, 1983. SYSTEMATISCHE NAAMLIJST VAN DE BELGISCHE 

LEPIDOPTERA. Entomobrochure 4: 1-57. Vereniging voor Entomologie van de Koninklijke 

Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen. Prijs (gebrocheerd) Bfr. 185. 

De laatst verschenen naamlijst van de Lepidoptera van een bepaald territorium was die van 

Leraut (Liste systématique et synonimique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse, 

1980). Een bezwaar van deze overigens uitstekende lijst is, dat niet aangegeven is in welke van 

de drie genoemde gebieden een soort voorkomt. Met drie hoofdletters had dat makkelijk ge¬ 

kund. Vooral de Belgische entomologen voelen dit als een gemis. Hierin is nu voorzien door de 

afzonderlijke onlangs verschenen Belgische lijst. Gemakshalve wordt hierin de volgorde van 

Leraut aangehouden. Ook de nomenclatuur is praktisch identiek. Alleen voor de Nepticulidae 

is de in 1982 verschenen naamlijst van Van Nieukerken (Ent. Ber., Amst. 42: 174-176) ge¬ 

volgd. 

De publicatie is te verkrijgen door storting van het bedrag op postrekening 000-0106543-37 

ten name van bovengenoemde Vereniging, Diksmuidelaan 176, B-2600 Antwerpen. — B. J. 

Lempke. 
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Pteromalus ellisorum, a new species from the Canary Islands 
(Hymenoptera: Chalcidoidea, Pteromalidae) 

by 

M. J. GIJSWIJT 

ABSTRACT. — A new species, Pteromalus ellisorum, is described from Lanzarote. Differ¬ 

ences with the two related species, P. bifoveolatus Förster and P. squamifer Thomson are dis¬ 

cussed. 

For some years Albertine and Willem Ellis have sent me many chalcids, collected during 

their travels in the Mediterranean region and the Canary Islands. In a collection from Lanza¬ 

rote a number of specimens represent a new species of Pteromalus Swederus. It is a great plea¬ 

sure to me to dedicate this species to the collectors. 

Pteromalus ellisorum sp. n. (figs 1-2) 

Female. — Colour: Head and thorax dark green with brassy reflections; mandibles testa¬ 

ceous proximally, darkened towards teeth, which have a dark brown rim. Antennae dark 

brown, scape testaceous at least basally, underside of flagellum lighter brown. Legs light 

brown, trochanters testaceous; femora and tibiae of middle and hind legs darker brown in the 

middle parts. Tarsi testaceous or light brown with dark brown last segment. Wing veins greyish 

brown. Tegulae testaceous. Gaster very dark blue-green with some purple reflections. 

Length: 1.9-2.3 mm. 

Morphology: Head (fig. 1) oval in frontal view; 1.3-1.4 times as long as broad. Clypeus trun¬ 

cate to very faintly and broadly emarginate; reticulate but smooth near anterior margin. Ante¬ 

rior margin slightly produced. A tendency to striation on clypeus and face is visible near oral 

fossa only. Oral fossa : malar space = 2.3-2.9. Oral fossa extending beyond bases of mandibles, 

forming there a small pit, which seems to have a membranous bottom. Mandibles falcate with 

lower margin sinuate, both with four teeth, outer tooth of each mandible twice as large as the 

others. Eyes rather protuberant, 1.3-1.4 times as long as broad. Lower edge of antennal toruli 

above level of ventral edge of eye. Antennae (fig. 1): scape as long as eye; length of funicle 

plus pedicellus 0.7-0.8 times breadth of head. Head in dorsal view 2.3-2.4 times as broad as 

long. POL : OOL = 1.6. Length of ocelli one third to one quarter the distance between the 

lateral ocelli. 

Thorax about 1.5 times as long as broad, uniformly reticulate all over its surface. Length of 

pronotum 1/6 of mesoscutum; collar finely margined; mesoscutum 1.8 times as broad as long; 

scutellum convex, 1.1 times as long as broad, as long as or a little longer than mesoscutum; 

frenum hardly indicated. Propodeum half as long as scutellum, reticulate as remainder of tho¬ 

rax. Reticulation of nucha formed by areoles which are only very slightly transverse. Lateral 

plicae sharp, just reaching nucha. Median carina irregular, more or less effaced in the middle 

and reaching nucha. Median area 1.6-1.7 times as broad as long; nucha occupying about 1/3 of 

median length of propodeum. 

Fore wings reaching far beyond tip of gaster, costal cell with complete row of hairs on lower 

surface, apical third with 4-8 additional hairs; upper side basally bare to below parastigma, 

speculum extending to level of half length of marginal vein. Marginal : stigmal : postmarginal 

vein = 14 : 11 : 13. 

Gaster 1.1-1.25 times as long as broad, distinctly shorter than thorax, not sharply pointed. 

Ovipositor sheaths not or hardly protruding. In larger specimens the first tergite occupies only 

a little less than half the length of the gaster, in smaller ones about 1/3. 
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Figs 1-2, Pteromalus ellisorwn sp. n. 1, head female paratype; 2, head male paratype. Reticu¬ 

lation partly indicated 

The male differs from the female as follows: colour of head bright green, brassy reflections 

less conspicuous; antennae testaceous, pedicellus and flagellum darkened on upper side. Legs 

testaceous. Bottom of pits between mandibular bases and eyes yellowish white. Gaster with a 

light, transverse spot at the end of the first gastral tergite. 

Length 1.9-2.1 mm. 

The oral fossa is greatly enlarged and reaches lower edge of eyes (fig. 2), leaving a malar 

space which is less than 1/4 of breadth of scapus or totally absent. Eyes more rounded: 1.2-1.3 

times as long as broad. Scapus 1.05-1.12 times longer than eye; length of pedicellus plus funicle 

0.9 times breadth of head; head in dorsal view 2.0-2.2 times as broad as long. 

Median area of propodeum 1.4-1.5 times as broad as long. Tip of gaster rounded. 

Biology: unknown. 

Holotype: Male, “ESPANA, ISL. CANARIAS/Lanzarote, FAMARA/4-15.Ü. 1979/Ellis & 

Simon Thomas”; deposited in the collection of Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölo¬ 

gisch Museum), Amsterdam. 

Paratypes: 13 females and 13 males, same data, deposited in the collections of the Departe- 

mento de Zoologia, Universidad de la Laguna, Santa Cruz, Tenerife, Dr. Z. Boucek, London, 

Dr. M. W. R. de Vere Graham, Oxford and in my own collection. 

Pteromalus ellisorum sp. n. belongs to the subgenus Pteromalus s.str. The species is related 

to P. bifoveolatus Förster and P. squamifer Thomson. P. ellisorum has a truncate clypeus, 

which is obviously emarginate in the other two species. Moreover, the males of the new species 

are characterized by the complete or nearly complete absence of malar space and the clear yel¬ 

lowish white coloured bottoms of the pits in the oral fossae. 

The truncate clypeus of P. ellisorum might suggest an affinity with the altus group. The spe¬ 

cies of that group however, differ by having three teeth on the left mandible and a shorter nu¬ 

cha, which is more or less separated from the remainder of the median area of the propodeum 

by a fossa with a different structure. Moreover the areoles on the nucha form an obvious trans¬ 

verse reticulation. 

In the key to European species of Habrocytus (= Pteromalus) (Graham, 1969) the females 

can be inserted in couplet 92 (p. 514), provided that the text of couplet 11 (p. 498) is modified 

as follows: 
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11(9) text unchanged. lia 

— text unchanged. 12 

11a Propodeum half as long as scutellum, reticulation of median area continuing to the large 

convex nucha; plicae not reaching sides of nucha. Both mandibles with four teeth. 

Gaster shorter than thorax. 92 

— Propodeum (cf Text-fig. 387) medially less than half as long as scutellum, plicae con¬ 

verging slightly to rather strongly in their posterior part; nucha more or less separated 

from the median area by a fovea, which is provided with some longitudinal rugae. Left 

mandible with three teeth. Group altus. 75 

In couplet 92 the new species can be separated by the truncate clypeus. 

In the key to the males P. ellisorum runs to couplet 4: 

4 (3) Clypeus truncate; membranous pit between base of mandible and eye reaching eye. 

. P. ellisorum sp. n. 

— Clypeus emarginate, at least a space of half the breadth of antennal scape between 

membranous pit and eye . 4a 

4a as 4 in Graham’s key. 
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EMIGRATIE VAN NOTONECTA GLAUCA LINNAEUS (HETEROPTERA, NEPO- 

MORPHA). In de vijver in onze tuin (ca. 3 m2 groot, 3 jaar oud en gevoed door regenwater) 

overwinterden dit jaar (1983) een groot aantal Ruggezwemmers (Notonecta glauca). Deze wa¬ 

ren al vroeg in het jaar actief, maar de zonnige eerste april bleek warm genoeg voor een sterke 

activiteitsverhoging. Deze uitte zich in een massale emigratie. Eerst verschenen de dieren aan 

de wateroppervlakte, keerden zich om (dus met de rugzijde naar boven) en verhieven zich ge¬ 

heel of gedeeltelijk uit het water. Daarna klommen ze op de oever of op boven het water uit¬ 

stekende plantestengels. Daarbij overwonnen ze met gemak de 5 cm hoge loodrechte stenen 

oeverwand. De plantestengels waren soms zo dicht bezet dat de dieren elkaar in het water 

duwden. 

Na een opdrogings- en opwarmingsperiode van 15-20 minuten openden ze hun vleugels, vlo¬ 

gen een rondje boven de vijver en verdwenen. Er bevonden zich gedurende enkele uren (tus¬ 

sen 12.00 en 15.00 uur) steeds 10-20 exemplaren op de stenen oever en op plantestengels. Het 

maximale getelde aantal zonnende dieren was 35. Tussen 13.40 en 14.15 uur vlogen 32 exem¬ 

plaren weg. Dit aantal varieerde met de intensiteit van de zon. Desondanks moet in de periode 

tussen 12.00 en 15.00 uur het aantal emigrerende dieren geschat worden op 100 à 200 exempla¬ 

ren. Op het eind van de dag waren er nog vele dieren in de vijver te zien. 

Deze opmerkelijke massale uittocht van Notonecta glauca is door mij nooit eerder waarge¬ 

nomen en ik ben benieuwd of het fenomeen zich volgend jaar zal herhalen. Het is echter moge¬ 

lijk dat de populatie door deze emigratie voorlopig voldoende is uitgedund. De dieren kunnen 

de vijver ook verlaten hebben omdat het pionierstadium van de vijver ten einde loopt. De eer¬ 

ste april was zonnig en de temperatuur was ca. 15 °C. 

Th. G. Giesen, Van Roggestraat 8, 7011 GE Gaanderen 
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Voorraadinsekten in ingevoerde produkten voornamelijk van tropische 
oorsprong 

door 

G. G. M. SCHULTEN & F. A. ROORDA 

Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam 

ABSTRACT. — Storage pests of mainly tropical origin found in products which were im¬ 

ported into the Netherlands in the period 1969-1982, and identified by the Royal Tropical In¬ 

stitute, are listed. The area of origin and the kind of product on which they were collected is 

given. Some insect species which are uncommon or new to the Netherlands are mentioned. The 

data refer to 2320 requests for identification. 

Inleiding 

Sinds zijn oprichting in 1910 geeft het Koninklijk Instituut voor de Tropen inlichtingen over 

het voorkomen van voorraadinsekten in ingevoerde tropische produkten. Dit wordt meestal 

gedaan door middel van „expertises”. 

De werkwijze is als volgt: 

Wanneer ingevoerde produkten besmet zijn met insekten kan de importeur meestal schade 

verhalen bij zijn verzekering. Deze schade betreft doorgaans niet het gewichts- of kwaliteits¬ 

verlies maar vooral de kosten die gemaakt moeten worden om het produkt te ontsmetten. De¬ 

ze zijn niet alleen de kosten van het gassen maar ook de kosten veroorzaakt door vertraging in 

het lossen of doorvoer van produkten, het overladen, tijdelijke opslag en al de kosten verbon¬ 

den aan de afwikkeling van de schadeclaim. Het totaal van deze kosten kan enige duizenden 

tot honderdduizenden guldens bedragen. Het komt geregeld voor dat schadeclaims jarenlang 

in behandeling blijven, vooral wanneer de oorzaak van de schade in het begin niet goed is vast¬ 

gesteld. 

Bij een schadeclaim gaat het om twee vragen, nl. het vaststellen van al de kosten die door de 

besmetting veroorzaakt zijn en de herkomst van de besmetting. Een rapport hierover wordt 

opgesteld door een schade-expert. Vaak wordt door een entomoloog een afzonderlijk rapport 

gemaakt over het soort insekt, zijn levenscyclus en het tijdstip waarop de besmetting kan zijn 
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Tabel 1. De meest voorkomende insektesoorten in 2320 expertises (1969-1982). 

Aangetroffen insektesoorten Aantal Herkomst van insekten in 

expertises (%)') % van aantal expertises 
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Lepidoptera 
'H, M-i UJ 

Ephestia cautella (Walker) 

(Phycitinae) 

725 (31) 37 29 24 2 5 

Corcyra cephalonica (Stainton) 

(Gallerinae) 

314 (16) 86 5 6 < 1 1 

Plodia interpunctella (Hübner) 

(Phycitinae) 

110 (5) 15 42 17 5 21 

Coleoptera 

Tribolium castanewn (Herbst) 

(Tenebrionidae) 

798 (34) 40 53 5 1 < 1 

Oryzaephilus mercator (Fauvel) 

(Silvanidae) 

196 (8) 15 80 2 2 2 

Ahasvérus advena (Waltlus) 

(Silvanidae) 

187 (8) 24 15 60 < 1 < 1 

Dermes tes spp.2) 

(Dermestidae) 

146 (6) 26 30 10 34 0 

Tenebrioides mauretanicus (Linnaeus) 

(Trogositidae) 

113 (5) 57 29 10 0 4 

Necrobia rufipes (Fabricius) 

(Cleridae) 

113 (5) 38 40 7 15 0 

Carpophilus sppA) 

(Nitidulidae) 

107 (5) 54 11 28 2 5 

Lasioderma serricorne (Fabricius) 

(Anobiidae) 

106 (5) 21 60 15 2 2 

Araecerus fasciculatus Degeer 

(Anthribidae) 

85(4) 34 59 7 0 0 

Sitophilus sppA) 

(Curculionidae) 

. 70 (3) 15 24 49 0 11 

Cryptolestes spp.5) 

(Cucujidae) 

64 (3) 30 20 48 0 2 

Trogoderma granarium Everts 

(Dermestidae) 

45 (2) 91 4 2 0 2 

Diversen. Dictyoptera; Psocoptera; 609 (26) 34 30 25 2 10 

Hemiptera; Lepidoptera; 

Coleoptera; Hymenoptera 
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opgetreden. Dit rapport, „expertise” genaamd, speelt een rol bij een eventuele toekenning van 

de schadeclaim. 

Besmetting door insekten kan plaatsvinden in het produktieland. Dit is regelmatig het geval 

ondanks de voorzorgs- en bestrijdingsmaatregelen die in het produktieland genomen worden. 

Herbesmetting van begaste produkten treedt vaak binnen enkele dagen op omdat in tropische 

havenplaatsen voorraadinsekten veelvuldig voorkomen. 

Insekten kunnen tijdens het transport van produkten „overlopen” naar produkten waar zij 

zich niet op ontwikkeld hebben. Dit is meestal moeilijk aan te tonen. Wanneer echter insekten 

in grote aantallen aangetroffen worden op produkten waar zij zich niet op kunnen ontwikke¬ 

len, b.v. koprakevers op en in kisten thee, dan is er vaak sprake van transportschade. Besmet¬ 

ting in Nederland behoort ook tot de reële mogelijkheden. Dit gebeurt doorgaans pas enige 

tijd na het lossen. 

In Engeland werden tot voor enige jaren alle geïmporteerde plantaardige en dierlijke pro¬ 

dukten op insekten gecontroleerd door speciaal opgeleide ambtenaren. Er zijn gedetailleerde 

gegevens bekend over de aangetroffen insekte- en mijtesoorten, de produkten waarmee zij in¬ 

gevoerd werden, hun herkomst en het aantal malen dat bepaalde soorten gevonden zijn (Ait- 

ken, 1975). In Nederland en de meeste overige Europese landen wordt het aan de importeur 

overgelaten om schade te claimen via een schade-expert. Deze is vrij om onafhankelijke in¬ 

stanties tot deskundige te benoemen. Slechts een beperkt aantal produkten moet volgens de 

wet op ziekten en plagen gecontroleerd worden. 

Het leek ons nuttig een samenvatting te geven van onze gegevens als aanvulling op de over¬ 

zichten die jaarlijks door de Plantenziektenkundige Dienst en de Dienst Bestrijding Ongedier¬ 

te in Entomologische Berichten gegeven worden. Uit praktische overweging hebben zij betrek¬ 

king op de periode 1969-1982. Daarnaast vermelden wij ook nog enige minder algemene insek¬ 

ten die sinds 1964 aangetroffen zijn. 

De meest algemeen aangetroffen voorraadinsekten 

In de periode 1969-1982 zijn er 2320 expertises uitgebracht. In Tabel I zijn die voorraadin¬ 

sekten aangegeven die het meest werden aangetroffen. In Tabel II is het soort produkt weerge¬ 

geven waarop deze voorraadinsekten gevonden zijn. 

In het algemeen komen onze waarnemingen over het voorkomen van bepaalde voorraadin¬ 

sekten op verschillende produkten en het relatieve belang van de soorten overeen met gepubli¬ 

ceerde Engelse gegevens. Opvallend is de sterke besmetting door Corcyra cephalonica (Stain- 

ton) van cacaobonen uit West-Afrika. 

Conclusies over een eventuele verbetering of verslechtering van de opslagomstandigheden in 

de produktielanden kunnen niet uit onze gegevens getrokken worden. Dit komt in de eerste 

plaats doordat zij niet representatief zijn voor de conditie van ingevoerde tropische produkten 

met betrekking tot besmetting door insekten, aangezien niet van alle ingevoerde tropische pro¬ 

dukten bekend is of er wel of geen insekten op voorkwamen. Bovendien kan de vraag naar 

expertises van bepaalde produkten in de loop der jaren sterk verschillen. Zo had in 1970 onge¬ 

veer 63% van de expertises betrekking op grondnoten; dit percentage verminderde daarna 

aanzienlijk en bedroeg in 1982 slechts 10%. Het percentage expertises in cacaobonen steeg 

sinds 1970 van 6% naar 55%. Deze grote verschillen kunnen enerzijds verklaard worden door- 

') Een monster kan meerdere soorten insekten bevatten; daarom is de som van de percentages 

meer dan 100%. 

2) Voornamelijk D. maculatus Degeer, soms D. ater Degeer, D. carnivoms Fabricius en D. 

frischii Kugelann. 

3) Voornamelijk C. obsoletus Erichson. 

4) S. zeamais Motschulsky en S. oryzae (Linnaeus). Soms S. granarius (Linnaeus) maar dan 

heeft de besmetting in Nederland plaatsgevonden. 

5) Voornamelijk C. ferrugineus (Stephens). 
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Tabel 2. Het aantal waarnemingen van de meest aangetroffen voorraadinsekten in procen¬ 

ten1) van het aantal expertises per produkt. 
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E. cautella 17 68 48 14 14 4 26 6 1 39 4 

C. cephalonica 5 7 7 7 6 0 44 3 0 7 2 

P. interpunctella 

Coleoptera 

2 6 23 11 0 < 1 < 1 0 0 2 12 

T. castaneum 59 41 23 32 27 85 9 93 1 36 24 

0. mercator 6 4 5 3 2 63 2 13 0 1 3 

A. advena 3 < 1 1 0 8 1 31 0 0 2 1 

Dermestes spp. 1 2 3 18 2 0 5 0 99 5 5 

T. mauretanicus 10 4 6 23 5 1 7 6 0 2 < 1 

N. rufipes < 1 < 1 13 2 4 4 8 0 5 5 8 

Carpophilus spp. < 1 < 1 1 0 2 2 16 0 0 2 2 

L. serricorne 1 < 1 0 2 29 12 3 6 0 3 6 

A. fasciculatus 0 0 2 14 12 20 5 0 0 0 < 1 

Sitophilus spp. 29 < 1 0 0 2 < 1 0 0 0 7 < 1 

Cryptolestes spp. 4 1 2 2 3 0 3 7 0 0 3 

T. granarium < 1 5 0 6 1 0 0 26 0 4 3 

Diversen 30 10 24 29 40 4 38 39 9 31 43 

Een monster kan meerdere insektesoorten bevatten; daarom kan de som van de percenta¬ 

ges meer dan 100% zijn. 

dat de „Handel” variërende hoeveelheden uit de verschillende produktiegebieden betrekt, an¬ 

derzijds lijken expertises aan een zekere mode onderhevig te zijn. Uiteraard heeft de honore¬ 

ring van bepaalde schadeclaims ook een invloed op de vraag naar bepaalde expertises. 

De insekten worden hoofdzakelijk verzameld door medewerkers van expertisebureaus en 

naar ons doorgestuurd voor determinatie en verdere informatie. Het zijn dus insekten die zich 

het duidelijkst in de produkten manifesteren. 

Enige minder algemene voorraadinsekten 

Soorten die voor het eerst in Nederland gevonden zijn (vgl. Brakman, 1966; Küchlein, 

Leffef & Kleinpaste, 1980), zijn aangegeven met een sterretje. 

Ephestia calidella Guenée (Pyralidae). Larven, poppen en volwassenen werden tezamen met 

Ephestia cautella Walker aangetroffen op Johannesbroodboompeulen (Ceratonia siliqua L.) die 

in 1966/67 uit Cyprus ingevoerd werden. Dit is het normale plagenassortiment dat op deze peu¬ 

len wordt aangetroffen (Ashman, 1967). 

Ephestia figulilella Gregson werd in geringe aantallen met bovengenoemde peulen aange¬ 

voerd en een paar maal met gepelde walnoten uit Turkije. 

Paralipsa gularis (Zeiler) (Pyralidae). Zoals reeds eerder vermeld is, wordt deze mot soms 

met gepelde hazelnoten uit Turkije ingevoerd (Schuiten & Roorda, 1978). 
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* Paramyelois transitella (Walker) (Pyralidae). Containers met in plastic verpakte walnoten 

uit Californie waren in 1972 zwaar besmet met dit insekt dat een typische plaag is van opgesla¬ 

gen walnoten (Wade, 1961). Ook in 1982 werden weer walnoten ingevoerd die met dit insekt 

besmet waren. 

* Anchista binotata (Dejean) (Carabidae). Aangetroffen in 1981 op illipenoten (Shorea spp. 

zaden) uit Sarawak, Maleisië. Ook in Engeland wordt deze loopkever vaak op illipenoten aan¬ 

getroffen (Aitken, 1975). 

Attagenus cyphonoides Reitter (— A. alfierii Pic) (Dermestidae). Regelmatig gevonden op 

Arabische gom uit Soedan in 1966/74 (zie ook Aitken, 1975). 

Attagenus fasciatus Thunberg (= A. gloriosae (Fabricius). Regelmatig op Arabische gom uit 

Soedan en gedroogde Hibiscus-bloemen uit Egypte (zie ook Aitken, 1975). 

* Trogoderma variabile Ballion (— T. parabile Beal) (Dermestidae). Deze ongewone kha- 

pra kever werd in 1982 in grote aantallen met saffloerzaad uit Shanghai ingevoerd. 

Minthea rugicollis Walker (Lyctidae). Op hout uit Kameroen in 1969. In Engeland wordt de¬ 

ze kever ook vaak met hout ingevoerd maar ook met produkten zoals bonen, grondnoten, etc. 

(Aitken, 1975). 

Lophocaterespusillus (Klug) (Trogositidae). Op koffie uit Kameroen in 1981. 

* Bostrychopsis paralella (Lesne) en Xylopertha nitipennis Murray (Bostrichidae). Op en in 

multiplex uit Kameroen in 1969. 

* Sinoxylon anale Lesne (Bostrichidae). Op hout uit India in 1981 (zie ook Aitken, 1975). 

Heterobostrichus aequalis (Waterhouse) (Bostrichidae). In meranti hout uit Singapore in 

1980. 

Zabrotes subfasciatus Boheman (= Spermophagus subfasciatus (Boheman) (Bruchidae). Op 

bonen uit Malawi in 1972. 

Carydon serratus (Olivier) (= Caryedon gonagra (Fabricius) (Bruchidae). Regelmatig in on¬ 

gepelde grondnoten uit West Afrika. 

* Pachymerus cardo (Fahraeus) (Bruchidae). Regelmatig in palmpitten uit West-Afrika in 

1964/68. 

* Conotelus mexicanus Murray (Nitidulidae). Op ijsbergsla ingevoerd uit Texas (USA) in 

1977 tezamen met de wants Nysius raphanus Howard (Hemiptera; Lygaeidae). De gehele par¬ 

tij werd als ongeschikt voor de consumptie beschouwd. 

Coccitrypes spec. (Scolytidae). In zaden van de palm Kentia fosteriana Becc. uit Zuid-Ameri- 

ka in 1982. 
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Aantekeningen over Nederlandse Cholevidae (Coleoptera) 

door 

M. SCHILTHUIZEN 

ABSTRACT. — Notes on Dutch Cholevidae (Coleoptera). A second record for the Nether¬ 

lands is given for Catops longulus Kellner. A remarkably shaped 6 Sciodrepoides fumatus 

(Spence) is described and pictured. Catops nigricantoides Reitter could not be found among a 

considerable number of Catops nigricans (Spence) 6 <3 from the south-east of the Netherlands. 

Inleiding 

De familie Cholevidae wordt door de meeste auteurs (o.m. Brakman, 1966, Szymczakowski, 

1971) Catopidae genoemd. Door Zwick (1981) is aangetoond, dat Cholevidae de enige juiste 

naam is voor deze groep. De opvatting van sommigen, om de Cholevidae als subfamilie van 

Leiodidae te beschouwen, is volgens Zwick (1979) niet aannemelijk. 

In deze publikatie worden faunistische en andere aantekeningen over enkele Nederlandse 

Cholevidae gegeven. Voor het tot stand komen van dit artikel werden, naast eigen materiaal, 

de volgende collecties bestudeerd: Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden (RMNH), 

J. Krikken; Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Zoölogisch Museum, Amsterdam (ZMA), 

B. J. H. Brugge; Fries Natuurhistorisch Museum, Leeuwarden, G. Stobbe; en de collectie van 

de heer A. P. J. A. Teunissen, Vlijmen. Alle bovengenoemde personen en instellingen dank ik 

vanaf deze plaats hartelijk voor de geboden hulp. 

Speonesiotes dorotkanus (Reitter). — Ik vond een vrouwelijk exemplaar onder ongedetermi¬ 

neerd materiaal in het RMNH, geëtiketteerd: „Amsterdam W., 13.X. 1962, leg. W. Berg¬ 

mans”. Een zeer merkwaardige vindplaats voor deze cavernicole blinde Cholevide, die slechts 

gesignaleerd is in Joegoslavië en Albanië (Jeannel, 1924). Het betreft hier hoogstwaarschijn¬ 

lijk een dier dat geïmporteerd is (bijv. via scheepvaart). Wel vermeldt Jeannel van deze soort, 

dat het één van de zeer weinige leden van de grote subfamilie Bathysciinae is, die niet alleen in 

grotten leeft, maar ook af en toe voorkomt in vogel- en zoogdiernesten. 

Nemadus colonoides (Kraatz). — Dit nidicole dier wordt zelden uit ons land gemeld; Keer 

(1930) noemt drie vindplaatsen. Brakman (1966) geeft de provincies Limburg, Zeeland, 

Noord-Holland en Gelderland op. Ook andere auteurs (Szymczakowski, 1971; Horion, 1949) 

zeggen: zeldzaam of zeer zeldzaam. Dat de soort in Nederland toch geenszins zeldzaam te noe¬ 

men is, bewijzen de volgende (serie-)vangsten: Aalbeek, in spechtenest, 2.VIL, leg. Hesel- 

haus, 4 ex. (RMNH); Amsterdam, slaapplaats vleermuizen, 2.III. 1936, leg. Kruseman, 14 ex. 

(ZMA, RMNH); Amsterdam, III. 1936, leg. Broerse & Vary, 71 ex. (ZMA); Bekkum, 2.IV. 

1934, leg. Van der Wiel, 4 ex. (ZMA); Bergen (N.-H.), 4.V. 1956, leg. Nonnekens, 6 ex. 

(ZMA); Schiedam, in nestkastjes van Parus, 1.VIL 1982, leg. Schilthuizen, 5 ex. (coll. M. 

Schilthuizen); Wassenaar, in molm van holle boom met nest van Strix aluco, IX. 1972 en 

VIII. 1975, leg. Kanaar, 19 ex. (coll. P. Kanaar). Verder zag ik nog dieren van onder meer 

Doetinchem, Eerbeek, Valkenburg (L.), Schin op Geul, Epen, Oostkapelle. Waarschijnlijk is 

Nemadus colonoides overal in Nederland in vogelnesten aan te treffen. 

Choleva spadicea (Sturm). — In de literatuur (Van der Wiel, 1931; Berger & Poot, 1970) 

zijn slechts drie meldingen van dit zeldzame dier voor onze fauna te vinden, te weten: Arnhem, 

XI. 1899, 1 9; Winterswijk, 19.VI. 1921, 1 c3; Vijlen, III. 1969, 1 ex. Verder bevindt zich in het 

ZMA nog een exemplaar van Apeldoorn, door P. van der Wiel in 1934 gedetermineerd. Na het 

bestuderen van een aantal ongedetermineerde Choleva's kan ik hieraan de volgende vangsten 

toevoegen: Berg en Terblijt, 18.1.1964, 1 9 (inventarisatie van de Zuidlimburgse grotten), in 

ZMA; Rijckholt, 25.IV. 1950, 1 9 (excursie St. Pietersberg), in RMNH; Vijlen, X.1968, 1 <3 
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(leg. A. Teunissen) in coll. A. Teunissen; Olterterp, 11 .V. 1972, 1 â (leg. G. Stobbe) in Fries 

Natuurhistorisch Museum. 

Choleva paskoviensis Reitter. — In de collectie van het RMNH vond ik een <3, met het eti¬ 

ket: „Baarn, 23.1.1938, leg. van Doesburg”. Van der Wiel (1931) geeft buiten Zuid-Limburg 

slechts de vindplaatsen Doorn, Hilversum en Breda op. 

Fig. 1-2. Kop en thorax Sciodrepoides fumatus; 1, normaal S ; 2, afwijkend <3. 

Sciodrepoides fumatus (Spence). — In het RMNH vond ik in een grote serie van deze soort 

van Vorden, 20. V. 1937, leg. Valck Lucassen, een 6, met een zeer merkwaardig gevormd hals- 

schild. Gewoonlijk is bij S. fumatus het halsschild (fig. 1) aan de zijden gelijkmatig afgerond, 

een fractie voor de achterhoeken het breedst. De basis is aan weerszijden uitgebocht, de ach¬ 

terhoeken daardoor bijna scherphoekig. Bovendien is het breder dan de dekschilden aan de 

schouders. Het bovengenoemde exemplaar echter heeft een pronotum (fig. 2) dat even breed 

is als de schouderbreedte van de dekschilden; de basis is vrijwel recht, de achterhoeken zijn 

iets afgerond. De zijden lopen in de achterste helft vrijwel parallel om in het midden onder een 

duidelijke hoek naar voren rechtlijnig te versmallen. Aangezien ik in aedeagus en sprieten 

geen verschillen met de gewone vorm kon vinden lijkt me dit een individuele, maar erg merk¬ 

waardige afwijking. 

Catops longulus Kellner. — In het RMNH trof ik een 9 van deze soort aan, geëtiketteerd: 

„Exc. St. Pietersberg; Canadasberg, Sibbegrot, 12.XI. 1951”. Het dier was gedetermineerd als 

Catops tristis (Panzer). Uit ons land waren tot nu toe slechts twee exemplaren bekend van 

Vaals, VII. 1955 (Van der Wiel, 1962). Het dier komt in de ons omringende landen verspreid, 

maar niet algemeen voor. Uit meldingen door Horion (1949), Kroker (1976), Zwick (medede¬ 

ling in correspodentie), Collart (1962), Jeannel (1936) en Szymczakowski (1971) is voor Neder¬ 

land en het omliggend gebied een verspreidingskaartje samen te stellen (fig. 3). Hieruit blijkt 

onder meer, dat de overwegend montane C. longulus ook in het Noordduitse laagland gevon¬ 

den is. Het is daarom zaak naar deze soort uit te blijven kijken in het zuiden en oosten van 

Nederland. 

Catops neglectus Kraatz. — Brakman (1968) noemt voor ons land: Bemelen (V.1967, 1 c3), 

Meerssen (IX. en X.1967, 5 ex.) en Cadier en Keer (VI. 1956, 1 ex.). In het RMNH zag ik nog 

een $ van Valkenburg (L.), V.1968, leg. P. Poot (in coli. J. Blokland) en een ex. van St. Pie¬ 

ter, X, leg. Maurissen (in coll. Everts). In het ZMA kon ik geen Nederlands materiaal vinden. 

Toen ik van 18 tot 23.XII. 1982 enkele malen de hellingbossen tussen Bemelen en Cadier en 

Keer bezocht, vond ik 5 6 ô en 3 $ $ van deze zeldzame soort: op 18.XII. 1982 werd 1 <3 teza¬ 

men met Catops picipes (Fabricius) aangetroffen in een muizenest onder een boomstronk 

(Jeannel (1936) kende alleen vangsten uit dasse- en konijneholen); 20. en 23.XII.1982: 3 3 <3, 

3 $ $ in vangpotten met Harz- en Limburgse kaas, die in en bij mergelgrotten waren geplaatst; 

20.XII. 1982: 1 <3 ondereen rotte paddestoel. 
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Catops nigricans (Spence). — Deze soort, die vooral bij knaagdieren leeft, is in heel Neder¬ 

land tamelijk algemeen. Nauw hiermee verwant, en slechts aan het mannelijk genitaalapparaat 

te onderscheiden (fig. 4-7), is Catops nigricantoides Reitter. Zwick (1981) vermeldt vindplaat¬ 

sen van nigricantoides uit Hessen en Westfalen, maar niet uit Nederland. In de hoop deze soort 

ook voor ons land te kunnen melden, heb ik alle 6 S van nigricans, uit het zuidoosten van ons 

land, in het RMNH, ZMA, de collectie van de heer A. Teunissen en die van mij zelf bestu¬ 

deerd. Helaas vond ik onder de in totaal 35 ô ô (voornamelijk uit Zuid-Limburg), geen nigri¬ 

cantoides. Toch is het voorkomen van deze soort, die vooral in knaagdiernesten te vinden is, in 

Limburg niet geheel uitgesloten. 

Fissocatops westi (Krögerus). — Berger & Poot (1972) vermelden deze zeldzame soort van 

Echt en Bocholtz (resp. V.1969 en III. 1967, 2 â ó, leg. J. Blokland, nu in de collectie van het 

RMNH). Brakman (1968) meldt hem van Meerssen. Verder vond ik nog de volgende exempla¬ 

ren: Princenhage, VIII. 1919, leg. Van der Wiel (meerdere exemplaren in coll. ZMA); St. Pie- 

Fig. 4-7. Apicaal deel aedeagus; 4-5, Catops nigricans, 4, dorsaal, 5, lateraal; 6-7, Catops ni¬ 

gricantoides; 6, dorsaal; 7, lateraal (naar Zwick, 1981). 



VEREN IGINGSN IEUWS mei 1984 

Onder redaktie van de sekretaris, Postbus 9517, 2300 RA Leiden 

INVENTARISATIE BINNENDUINBOSSEN 

In 1982 startte de Commissie voor Inventarisatie en Natuurbescherming een 

onderzoek naar de samenstelling van de entomofauna van onze binnenduinbossen. 

Wij verwachtten daarmee onze leden een dienst te bewijzen: hun verzamelwerk 

zou in een ruimer kader ingepast kunnen worden, onze gezamenlijke inspanning 

zou meer inzicht kunnen geven in de faunistische verwantschap van dit type 

terrein (.verwant aan jong duinstruweel, aan houtopstanden in Westnederlandse 

veenweidegebieden, aan bossen op onze Oostnederlandse zandgronden?), de CIN 

zou verzamelvergunningen kunnen verzorgen voor anders moeilijk toegankelijke 

terreinen, zoals landgoederen. De belangstelling bleek echter gering. Wij 

beperkten ons daarom direkt al tot maar een paar terreinen: de Horsten en 

Rust en Vreugd bij Wassenaar, Elswout bij Bloemendaal. Er was weinig belang¬ 

stelling voor vergunningen en er zijn weinig verslagen ingeleverd. De com¬ 

missie heeft daarom besloten deze aktiviteit te beëindigen. Voor 1984 werden 

geen vergunningen meer door ons aangevraagd. Niemand had daar trouwens om 

gevraagd! 

Toch zullen wij proberen dit onderzoek, hoe beperkt ook van omvang, goed 

af te maken. Wij verzoeken daarom alle deelnemers ons de nog niet ingeleverde 

gegevens toe te sturen. Bovendien zoeken wij nog gegadigden voor het uit¬ 

werken van met vangpotjes verzamelde dieren. Een dergelijk onderzoek, van 

bescheiden omvang, werd uitgevoerd in de Horsten door H. Turin met mede¬ 

werkers. De Carabiden werden door hem zelf gedetermineerd, maar andere kevers 

I en insekten uit diverse groepen, Diplopoda, Chilopoda, hooiwagens, pseudo- 

! schorpioenen, etc., wachten nog op bewerking. Een telefoontje naar het Rijks¬ 

museum van Natuurlijke Historie te Leiden (.tel. 071-143844, toestel 125, P.J. 

van Helsdingen) is voldoende om Uw belangstelling te melden. Wanneer ook de 

resultaten van dat onderzoek bekend zijn, zal de commissie een kort verslag 

samenstellen, dat o.a. aan de vergunningverleners zal worden toegestuurd. In 

het Verenigingsnieuws leest U wel wanneer het zover is. 

De Commissie voor Inventarisatie en 

Natuurbescherming 

ZOMERVERGADERING, 18-20 MEI 1984 TE LOCHEM 

Indien U zich nog niet hebt opgegeven en toch nog wilt deelnemen, haast U 

dan. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Gauw een telefoontje naar 

Hotel De Vijverhof, tel. 05730-1024 (.of eventueel naar de secretaris, tel. 

071-143844) om met mede-entomologen in deze heerlijke omgeveing te kunnen 

ronds tappen. 

ARDENNENKAMP, 6-9 JULI 1984 

Ook hier is (.op het moment dat ik dit schrijf) nog plaats voor enkele per¬ 

sonen. Wilt U nog meedoen, dan gauw een berichtje aan de secretaris. 

1 1 



WET BEDREIGDE UITHEEMSE DIERSOORTEN (,WET BUD) 

Uit een rondschrijven van het Hoofd van de sector Gebiedsbescherming en 

Soortenbehoud van de Hoofddirectie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie van 

het Ministerie van Landbouw en Visserij "aan betrokken liefhebberorganisaties" 

citeren wij : 
"Met ingang van 25 februari 1984 zijn de lijsten van ingevolge artikel 2 

en 3 van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten aangewezen soorten en herken¬ 

bare delen en produkten gewijzigd. Tevens is op genoemde datum de In- en 

uitvoerbeschikking bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten 1984 en de 

Beschikking bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten 1984 in werking getreden. 

Deze beschikkingen worden kortheidshalve aangeduid als respectievelijk In- en 

uitvoerbeschikking en Vrijstellingsbeschikking. De Wet bedreigde uitheemse 

diersoorten en de beide beschikkingen zijn de instrumenten waarmee in Nderland 

uitvoering wordt gegeven aan de bepalingen van de zogenoemde Washington Con¬ 

ventie en de sinds 1 januari 1984 van kracht zijnde EG-verordening waarmee 

de conventie binnen de Europese Gemeenschap wordt toegepast." 

De wijziging houdt in, dat een aantal soorten aan de oude lijst is toege¬ 

voegd en een groter aantal is afgevoerd. Voor entomologen is dit allemaal van 

geringe importantie. De enige insekten, die nu nog op de lijst staan, zijn de 

Apollovlinder tParnassius apollo) en de vlinders behorende tot de geslachten 

Ornithoptera, Trogonoptera en Troides talie drie sensu D’Abrera). Ingevolge 

de wet mag U deze dieren niet levend onder U hebben en is het verboden dode 

dieren of herkenbare delen ervan "ten verkoop voorhanden te hebben, te koop 

aan te bieden, te verkopen, af te leveren of binnen of buiten het grondgebied 

van Nederland te brengen". 

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk ontheffing te krijgen van de 

verbodsbepalingen. Bovendien zijn de verbodsbepalingen niet van toepassing op 

hem die aannemelijk maakt, dat hij een van de in de artikelen bedoelde dieren 

tof delen ervan) heeft verworven of onder zich had voordat op de betrokken 

soort de verbodsbepalingen van toepassing werden. Hiertoe kan men tdit is geen 

plicht) gebruik maken van meldingsformulieren, waarop men aangeeft welke dieren 

reeds voor 25 februari 1984 in zijn bezit waren tvoorzover nieuw op de lijst; 

de overige soorten hadden al in 1977 gemeld moeten worden). Aangezien er, wat 

de insekten betreft, nauwelijks iets nieuws op de lijst staat (.i.p.v. Parnas- 

sius apollo apollo valt nu de hele soort, Parnassius apollo, onder de bepalingen, 

de nomenclatuur van Ornithoptera en verwanten is wat duidelijker gesteld), 

zijn deze meldingsformulieren voor onze leden van weinig belang. 

Eventuele nadere inlichtingen kunt U krijgen bij de secretaris en wilt U 

het helemaal uitgebreid en zwart op wit hebben, dan kunt U de besluiten, be¬ 

schikkingen en verordeningen krijgen bij de Staatsdrukkerij en Uitgeverij¬ 

bedrijf, Christoffel Plantijnstraat 3 te ’s-Gravenhage. 

R. de Jong 

AANBIEDINGEN 

Losse jaargangen Entomologische Berichten: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 wn 42, samen ƒ35.—. 

Losse jaargangen Tijdschrift voor Entomologie 1964-1972, 1974-1976, 1979, 

1981, 1982, samen ƒ 150,—. 

Af te halen bij J.C. Niesthoven, Jan Bulthuisstr. 40, 1191 EM Ouderkerk 

a.d. Amstel, tel. 02963-3837. 

Bij schriftelijke aanvraag, binnen een week geen bericht, dan verkocht. 
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Te koop aangeboden uit nalatenschap van W.L. Blom: 

Grote, blank-eiken, 3-delige vlinderkast (.breed 2.18 m, hoog 1.90 m, diep 

0.60 m) (.gedemonteerd), voorzien van afsluitbare rolluikdeuren, kan ongeveer 

90 dozen bevatten. Tevens nog 40 dozen 40x50 cm. Prijs nader overeen te komen. 

Tijdschriften etc.: Entomologische Berichten 1946 t/m maart 1982; Tijd¬ 

schrift voor Entomologie feestbundel 1945, 1946, 1961 (.8), 1962 (.6), 1964 (.2), 

1966 (.3, 9), 1967 (.1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13), 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 

1973 (.zonder nummer 14), 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981. 

Jaarboekje NEV 1980-1981. 

Verslagen van de Directeur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie over 

de jaren 1973 t/m 1980. 

Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 27 (.2)-3 1 (. 1 ) . 

Mitteilungen Münchener Ent. Ges. 67 (.1977) t/m 71 (.1981). 

Nachrichten des entom. Ver. Apollo 2. 

Lambillionea 1934 (.april, juni, juli, oktober, december), 1935 (. j anuari,.april, 

mei, juli, aug.-sept., oktober, december), 1936 (.januari), 1938 (.juni), 1939 

(.maart, extrait oktober, november), extrait LXVI (.9-10) (.1967), LXX (.1-4) 

(.1970), LXX (.7-8) (.1970). 

Nota Lepidopterologica l(.l)-5(.l) (.ontbreekt vol. 2, no. 1-2, vol. 2, no. 4 

dubbel) . 

Atalanta (.Zeitschrift Deutsche Forsch. Schmett .Wanderungen) febr. 1973 t/m 

april 1982. 

Entomologische Zeitschrift (.mit Insektenbörse) 15-1-1973 t/m 15-5-1982 en 

enige oude nummers. 

Te bevragen bij: F. Blom, Ribesstraat 5, Groningen, tel. 050-773764. 
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ter, V, leg. Maurissen, 1 9; Bürgst, X, 1 <3; Brummen, VII. 1915, leg. Valck Lucassen, 1 ex. 

(alles in coll. E. Everts, RMNH); Roden, 18.VIII. 1942, leg. Van Nidek, 1 3 (coll. ZMA); 

Maastricht, 2.V. 1929, 1 3, leg. Schölte (coli. ZMA); Colmond, 3.V. 1970, leg. Teunissen, 1 3; 

Echt, 23.III. 1969, leg. Teunissen, 1 3; Nuenen, 31.III. 1969, leg. Teunissen, 2 33 (alles in 

coll. A. Teunissen). De heer R. Batten te Middelburg liet mij weten de soort te kennen van 

Wijk bij Duurstede, 12.III. 1950. Bij Oosterbeek (landgoed Lichtenbeek) kon ik met behulp 

van vangpotten met paardevlees 17 exemplaren (11 3 3,6 9 9) verzamelen, 29.V.-5.VI. 1982. 

Momenteel zijn dus reeds 13 vindplaatsen in vijf provincies bekend van deze slecht bekende 

Cholevide. 
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Two new horse flies from Turkey (Diptera: Tabanidae) 

by 

JAN TIMMER 

ABSTRACT. — Two new horse flies, Haematopota sumelae n. sp. and Tabanus karaosus n. 

sp., are described from North-Eastern Turkey. 

Among the horse flies collected by the author on a trip to the eastern parts of Turkey, two 

new species were discovered. Both species were captured in the forested hills 30-65 km south 

of Trabzon, in North-Eastern Turkey. 

Tabanus karaosus n. sp., figs 2-4 

Diagnosis. — A small to medium sized, extensively blackish, species, related to Tabanus 

bromius Linnaeus, 1758. It differs from the other species of the Tabanus bromius group by the 

following characters: Eyes without bands; frontal index about 1 : 4.5; mesonotum thinly grey- 

Fig. 1. The surroundings of Maçka, where Tabanus karaosus n. sp. and Haematopota sumelae 

n. sp. were collected. 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 44, 1.V.1984 75 

Figs 2-4. Tabanus karaosus n. sp., 9 holotype. 2, frons; 3, left antenna; 4, palpus. Scale lines: 

1 mm. 

ish dusted with indistinct longitudinal stripes; legs, except for the knees entirely black; dorsum 

of abdomen without a distinct pattern or at the most with two small, dark brown, spots on ter- 

gite 2, otherwise black and thinly blueish-grey dusted. 

Description of the female. — Head. Eyes bare, without bands. Frontal index 1 : 4.5. Frons 

slightly diverging above, greyish yellow dusted and black haired. Lower callus rectangular to 

circular, shining black, well separated from eye margins, connected with linear upper callus. 

Postocular margin not very broad, with a row of black hairs, which are just visible in frontal 

view. Parafacial band not very conspicuous, yellow-brownish dusted. Antennal bows of normal 

size, distinctly yellowish tomented. Face and cheeks with greyish tomentum. Long blackish 

hairs scattered on the face and more densely present on the cheeks. 

Antennae. First two segments with a dark brown ground colour, densely blackish grey 

dusted with short black hairs. Third segment black in holotype and dark brown at ends in para- 

type. Tooth distinct, with some additional small black hairs. Basal segment of palpi dark grey¬ 

ish tomented, with long dark hairs. Apical segment rather slender, e.g. more slender than in T. 

bromius, yellowish brown, with short black hairs. 

Mesonotum. Black, black haired and thinly blackish grey dusted, with five, rather indistinct, 

continuous, longitudinal stripes. Humeral lobes grey tomented. Notopleural lobes and scutel- 

lum concolorous with mesonotum and black haired. Pleurae greyish to blackish grey dusted, 

mainly blackish haired, but ventrally of the base of the wing mixed with some pale hairs. Hypo- 

pleurae light grey dusted, not haired. 

Legs. Black, with yellowish brown knees. Coxae and femora tomented as mesopleurae. 

Wings. Clear, or very light yellowish tinted. Veins dark brown. No appendix to vein R4. 

Squamae brownish grey, short pale haired. Upper squama with a small tuft of longer pale hairs. 

Halteres dark brown with a partly yellowish brown knob. 

Abdomen. Dorsum of abdomen black with black hairs, without a distinct pattern. Tergite 2 

with small, rather inconspicuous dark brown side marks. Venter black, a darker median stripe 

is hardly visible. The whole abdomen distinctly greyish tomented, in fresh specimens with dis¬ 

tinct metallic reflections. 
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Length of body: 14 mm; length of wing: 11 mm. 
Male: Unknown. 
Discussion. — In the Zoological Institute in Leningrad, I was able to examine series of the 

most closely related species: Tabanus miki Brauer, 1880, T. indrae Hauser, 1939 and T. arme- 
niacus (Kröber, 1929). I studied the types of the dark forms of T. miki and T. indrae; T. miki 
niger Olsufjev, 1937 and T. indrae montivagus Olsufjev, 1970. They \\;ere found not to be con- 
specific with T. karaosus. 

Habitat. — The species was caught at Zigana and in the neighbourhood of Maçka. Zigana is 
situated about 65 km south of Trabzon, near the Zigana passes at an altitude of 1700 m. Maçka 
lies 30 km south of Trabzon, at a height of 360 m. The average temperature in July is 25 °C, in 
January 3 °C. The amount of annual precipitation is considerable: about 1500 mm. Maçka is 
surrounded by steep hills (1100 m), which are for the greater part covered with deciduous for¬ 
ests. Fig. 1 gives a good impression of the habitat in the locality where the species was cap¬ 
tured. 

The name karaosus means: Full of black. Kara is a Turkish word for black, -osus is a Greek 
suffix, meaning, full of. 

Type material. — Holotype 9, Turkey, Maçka 8-11 July 1977, leg. J. Timmer; Paratype 9, 
Turkey, Zigana 11 July 1977, leg. J. Timmer. The types are preserved in the Instituut voor 
Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Amsterdam. 

Haematopota sumelaen. sp., figs. 5-11 

Diagnosis. — H. sumelae can be distinguished from the other palearctic species of Haemato¬ 
pota, mentioned in Leclercq & Olsufjev (1981), by the following characters: First antennal seg¬ 
ment with black ground colour, nearly completely dusted, about 21/2-3 times as long as broad, 
without apical constriction; wings without a light coloured posterior margin; femora black, 
greyish dusted; scutellum with a conspicuous whitish middle part; abdomen with rather broad 
median triangles on tergites, especially on tergite 2; sublateral spots present on all tergites, ex¬ 
cept the first. 

Description of the female. — Head. Frons about as high as broad, or slightly higher than 
broad; nearly parallel-sided, sometimes slightly convergent above; yellow greyish dusted. Mid- 
frontal spot not very small, blackish. Paired spots circular to triangular, often connected with 
the eyemargins, usually not connected with the callus, blackish in colour. Callus black, of vari¬ 
able form, but always more or less triangular shaped, generally connected with the eyemargins 
at the lower corners. Frons mainly pale haired below the paired spots, mainly black haired 
above the paired spots. Interantennal spot blackish brown, triangular shaped, sometimes with 
an incision below, broadly connected with callus. Face whitish grey tomented, with or without a 
pair of small dark patches on the clypeus. Upper part of the parafacials with dark spots, from 
which white hairs arise. 

Antennae, first segment cylindrical in lateral view, about 21/2-3 times as long as broad at 
apex; no apical constriction; in dorsal view rather swollen, broadest in the middle. Black, en¬ 
tirely greyish dusted, but the inner side of the antennae, on the apical quarter, with a shining 
spot. Dorsally black haired, ventrally in the basal half of the segment predominantly covered 
with longer pale hairs. Third antennal segment black, in some specimens brown at extreme 
base. In general more slender than the first segment. First flagellomere about IV2 times as long 
as terminal flagellomeres together. Apical flagellomere nearly as long as second and third flag- 
ellomeres together. 

Palpi, first segment grey dusted, with long whitish hairs. Apical segment yellowish, swollen 
at base, flattened laterally, apically pointed and black and white haired. Tomentum rather vari¬ 
able, in most specimens only thinly greyish dusted, but in some specimens denser. 

Eyes haired (visible at 10 x). Vertex with black hairs, occiput with pale and black hairs. 
Thorax. Scutum brown greyish tomented, with a paler greyish pattern as follows: Five longi¬ 

tudinal lines, the middle three of them being quite conspicuous. The median line running from 
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Figs 5-11. Haematopota sumelae n. sp. 9 paratype. 5, thorax and abdomen, dorsal view; 6, 
frons; 7, palpus; 8, left antenna, lateral view; 9, first segment of left antenna, dorsal view; 10, 

subgenital plate. Scale lines: 1 mm. 

the anterior part of the scutum to the posterior part and nearly touching the scutellum. The 

other two conspicuous lines also starting at the anterior part of the scutum, but ending in a 

patch after the thoracal suture. Scutum with some dispersed shorter pale and black hairs. Noto- 

pleurae with longer pale and black hairs. Ventral parts of thorax densely greyish dusted and 

covered with long pale hairs. Scutellum with a few, predominantly pale hairs. The middle part 

of the scutellum is densely whitish grey dusted. Halteres yellow with a partially brown to grey- 
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Fig. 11. Haematopota sumelae n.sp., 9 paratype, right wing. 

ish brown knob. Squamae pale haired. Upper squama greyish brown with a darker fringe. Low¬ 

er squama greyish yellow without a darker fringe. 

Wings. Brownish grey with a typical Haematopota pattern consisting of rosettes. Pale poste¬ 

rior margin of wing absent. Veins dark brown. 

Legs. Coxae and femora brown to black in ground colour, densely greyish dusted like ventral 

parts of thorax and abdomen. Fore tibiae black, basal third yellow. Sometimes a lighter col¬ 

oured band is visible on the apical half of the fore tibiae. Mid and hind tibiae dark with two 

yellowish bands. Fore tarsi black. Mid and hind tarsi with a black tipped yellowish metatarsus, 

otherwise black. Hairs on tibiae and tarsi concolorous to the surface from which they arise. 

Femora with long white hairs. 

Abdomen. Dorsum brownish black with two rows of greyish sublateral spots at least on ter- 

gites 3 to 6 and usually extending on tergites 2 and 7. Median triangles present on all segments, 

forming a broad middorsal stripe. Median triangle on tergite 2 quite large and at its base as 

broad as half the tergite. Posterior borders of all tergites pale. Dorsum predominantly black 

pilose. White pilosity at the posterior borders of tergites 2 to 7. Tergite 1 with a mixture of 

black and white hairs. Middorsal stripe sometimes with some pale pilosity as well. Venter uni- 

colorous grey with fine pale pilosity. A darker medioventral stripe is visible in some specimens, 

when viewed from behind. Posterior borders of all sternites very narrow pale; 5th, 6th and es¬ 

pecially the 7th sternite with some stiff black hairs. Subgenital plate with an apical incision. 

Length of body: IOV2-11 mm; length of wing: 9 mm. 

Male: Unknown. 

Discussion. — Closest of the species seem to be Haematopota gallica Szilàdy, 1923, H. sewel- 

li Austen, 1920 and H. latebricola Austen, 1925. H. gallica is a South European species which is 

probably replaced by H. sewelli in the Middle East. Both species differ from H. sumelae in hav¬ 

ing the first antennal segment and femora yellowish brown coloured. H. latebricola is still 

known only from the female holotype, captured in the Asiatic shore of the Dardanelles. I did 

not see this specimen, but according to the description given by Chvàla, Lyneborg & Moucha 

(1972), it cannot be identical with H. sumelae. H. latebricola differs in having very narrow me¬ 

dian triangles on the tergites and in the absence of a conspicuous light coloured middle part of 

the scutellum. 

Habitat. — H. sumelae was captured in the same locality near the town of Maçka where 

I. karaosus was collected. For more detailed information see the previous species. 

The name of the species refers to the Sumela cloister which is an ancient building in the 

neighbourhood of Maçka. 

Type material. — Holotype 9 and five paratypes 9, Turkey, Maçka 8-11 July 1977, leg. J. 

Timmer. Holotype and one paratype are deposited in the Instituut voor Taxonomische Zoölo¬ 

gie (Zoölogisch Museum), Amsterdam; one paratype in Zoologische Staatsammlung, 

München (BRD); one paratype in the collection of Dr. M. Leclercq, Beyne-Heusay (Bel¬ 

gium); two paratypes in the author’s collection. 
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Orthetrum trinacria (Selys) new to the fauna of Spain, with records of 
three other Afrotropical Odonata Anisoptera 

by 

JEAN BELLE 

ABSTRACT. — Besides Orthetrum trinacria (Selys), which is new to the fauna of Spain, 

three other Afrotropical species have been collected in the province of Huelva, viz. Hemianax 

ephippiger (Burmeister), Brachythemis leucosticta (Burmeister), and Trithemis annulata (Pali- 

sot de Beauvais). The Iberian provenience of the specimens belonging to these species is evi¬ 

denced by the presence of teneral individuals. 

In 1979 I collected dragonflies in the eastern part of the province of Huelva, Spain (Belle, 

1979). Among the material assembled was a teneral aeshnid female, captured on the 27th 

March at the western side of the Ruta de las Marismas (road C-445) a few hundreds meters 

north of El Rocio. The specimen, set apart for closer inspection and erroneously not recorded 

in my article of 1979, is a female of Hemianax ephippiger (Burmeister). In the Iberian Penin¬ 

sula this African species is known only from a few specimens taken in Spain (Compte Sart, 

1965; Ferreras Romero, 1982, 1983) and from observations made by Buchholz in southern 

Spain in the neighbourhood of Sevilla (cf. Heimer, 1967). The teneral condition of the present 

female, however, proves its local provenience. 

In 1983 I went again to the province of Huelva but this time I collected in the western part. 

The main dragonfly localities visited were two water reservoirs situated at the western side of 

the road C-443, the first about 400 m north of the village of San Bartolomé de la Torre and the 

second more northern where the C-443 crosses the seasonal river Ribera de la Dehesa. 

The water reservoir or “embalse” at San Bartolomé de la Torre is relatively small and is 

formed by a high concrete weir in a valley. There are practically no aquatic plants in this artifi¬ 

cial lake, and the sandy and rocky shores have only a scarce vegetation. When I visited this 

embalse on June 23 I was surprised to find here Trithemis annulata (Palisot de Beauvais) in 

great abundance. Exuviae belonging to this species were also found. This African species was 

reported in Spain for the first time by Lieftinck in 1979, and in Portugal for the first time by 

Aguiar & Aguiar in 1983. 

On the shores of the embalse I also encountered a number of males and females of Brachy¬ 

themis leucosticta (Burmeister). This African species is known in Spain only from the Rio 
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Fuengirola where two males have been collected (Compte Sart, 1962). It has also been report¬ 

ed from two localities in middle Portugal (Aguiar & Aguiar, 1983), and from Sardinia (Crucitti 

et al., 1983). The females are heterochromatic and lack the conspicuous black-brown cross¬ 

bands of the wings of the males. Owing to this feature they are not easily detected on the sandy 

and rocky ground. Five fully mature specimens were taken, two males and two females (not in 

copula) on June 23 and a male on June 25. A not quite matured male was seen; it was recogniz¬ 

able by the weakly developed cross-bands of the wings. The species apparently breeds in the 

embalse. 

Further my attention was attracted by an unusually large libellulid on a bush near the water- 

edge. The insect was rather shy but after some unsuccessful efforts it could be secured. The 

dragonfly proved to be a fully mature male of Orthetrum trinacria (Selys), an African species 

hitherto known in Europe from Sicily only. Further diligent hunting yielded another fully ma¬ 

ture male and a newly hatched female whereas more males were seen. Two days later a fully 

mature female could be collected in the bushes about 50 meters from the lake. 

The second water reservoir is a stretch of the Ribera de la Dehesa. It is about 200 meters 

long and is caused by a low concrete dam under the bridge of the C-443 over this river. There is 

a dense vegetation in the water of this reservoir and its shores are shaded by high trees. At this 

second dragonfly locality I found a few young and fully mature individuals of Trithemis annula- 

ta. There was no trace of Brachythemis leucosticta and Orthetrum trinacria. 

The hypothesis that African species increased their range recently to the Iberian Peninsula is 

supported by the present captures. 
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ABSTRACT. — Endothenia gentianaeana (Hübner) and E. marginana (Haworth) in the 

Netherlands (Lep.: Tortricidae). In the latest publication on the Dutch Tortricidae (Bentinck 

& Diakonoff, 1968) of the trio gentianaeana, marginana and oblongana (Haworth) only the 

first is mentioned as occurring in the Netherlands. But on checking the specimens in the Am¬ 

sterdam museum and afterwards also those of the State Museum in Leiden it turned out that by 

far the greater part belongs to marginana. E. gentianaeana is so far only known from two Dutch 

localities, whereas marginana is (or better was) well dispersed in the centre and south of the 

country. Moreover two very old captures in the Dune district are known. At present the spe¬ 

cies seems much scarcer. Three specimens were bred from caterpillars found in the dowers of 

Gentiana pneumonanthe L. 

Endothenia gentianaeana (Hübner, 1799), E. oblongana (Haworth, 1811) en E. marginana 

(Haworth, 1811) zijn drie nauwverwante soorten, waarvan de nomenclatuur een bron van ver¬ 

warring geweest is. Ook over de vraag of men wel met drie soorten te doen had is men het lang 

niet altijd eens geweest. Vaak werden er maar twee onderscheiden zoals door Rebel in Stau- 

dinger & Rebel, 1901, die marginana vermeldde als een vorm van oblongana. Zells werd het 

drietal tot in vrij recente tijd als één soort beschouwd (Bradley, 1959; Hannemann. 1961; Ben¬ 

tinck & Diakonoff, 1968). Toch hadden Pierce & Metcalfe reeds in 1922 beschrijvingen en te¬ 

keningen van de genitaliën van d en $ van elk der soorten gepubliceerd onder de namen sella- 

na, gentiana en oblongana (zonder vermelding van auteur; die van sellana is Frölich, van gen- 

tiana Hübner, 1810). 

In de nieuwe Engelse naamlijst van 1972 vermelden Bradley, Fletcher & Whalley, nu weer 

in overeenstemming met Pierce & Metcalfe, drie soorten: gentianaeana (Hübner, 1799) ( = 

gentiana (Hübner, 1810); gentianana (Hübner, 1825)), oblongana (Haworth, 1811) (= sellana 

(Frölich, 1828)) en marginana (Haworth, 1811) (= sellana bij Pierce & Metcalfe). In het boek 
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Fig. 1, 2. Endothenia gentianaeana. 1. $, Valkenburg, 7.VII.1942, e larva; 2. 6 (geen gege¬ 

vens). Fig. 3, 4. E. marginana. 3. 9, Rijen, 5.VII.1885; 4. c3, Groningen, 27.V.1901. Alle 

figuren x3. 

van Bradley, Tremewan & Smith (1979) wordt het drietal onder dezelfde namen afgebeeld. 

Daarmee hebben we dus een combinatie van genitaalfiguren en vlinders waarmee gewerkt kan 

worden. We treffen dezelfde indeling dan ook al aan in de Frans-Belgische naamlijst van Le- 

raut (1980). De hierna volgende behandeling van de Nederlandse soorten berust eveneens op 

de moderne Engelse publikaties. 

Bij het rangschikken van het materiaal dat in het museum te Amsterdam (verder afgekort als 

ITZ) onder de naam gentianaeana stond, bleek me dat vrijwel alle exemplaren niet tot deze 

soort behoorden, maar tot marginana. Controle van het genitaalapparaat bevestigde dit. Ook 

het grootste deel van de Nederlandse exemplaren in het museum te Leiden (verder afgekort als 

RMNH) behoort tot marginana. Deze soort moet dus toegevoegd worden aan de lijst van in 

Nederland waargenomen Lepidoptera. E. oblongana heb ik niet aangetroffen. Hier volgen nu 

de gegevens van de twee hier te lande voorkomende soorten. 

Endothenia gentianaeana (Hübner) 

Groter dan marginana. De donkere band langs de achterrand van de voorvleugels meest 

smaller. Achtervleugels bij het 6 effen donkergrijs tot zwartachtig, bij het 9 bijna eenkleurig 

zwart-grijs. Genitaalapparaat van het 6 : valven breder dan bij marginana, aan het distale uit¬ 

einde duidelijk verbreed, aan de bovenrand (in het preparaat aan de binnenrand) naar het 

proximale uiteinde nauwelijks uitspringend; uncus fors, met rijen sterke doorns, aan de onder¬ 

rand getand. Het genitaalapparaat van het 9 is, behalve bij Pierce & Metcalfe, ook beschreven 

en afgebeeld bij Bentinck & Diakonoff. Hun figuren 244 b en c zijn foto’s van Diakonoffs pre¬ 

paraat 6839 in RMNH, afkomstig van een 9 met etiket „Belgia”. (In het Leids museum bevin¬ 

den zich nog enkele Belgische exemplaren van de soort van Namen.) 

Biologie. De enige met zekerheid bekende voedselplant van de rups is de Wilde kaardebol 

(Dipsacus fullonum L.), maar hij zal ook wel in de Kleine kaardebol (D. pilosus L.) leven. Hij 

bevindt zich in de bloeiwijze en leeft daar van het merg. In het najaar is hij volwassen, maakt 

dan een uitvliegopening, overwintert in de bloeiwijze en verpopt in de lente in een witte cocon. 

Zie de fraaie tekening bij Bradley, Tremewan & Smith, 1979. Het beste is daarom in het voor¬ 

jaar de oude bloeiwijzen te verzamelen en dan af te wachten wat er te voorschijn komt. Kaar- 
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Fig. 5, 6. Genitaliën van het 8. 5. Endothenia gentianaeana-, 6. E. marginana. 

debollen behoren wel tot de beschermde planten, maar er kan toch moeilijk bezwaar bestaan 

tegen het verzamelen van oude bloeiwijzen waaruit de zaden al lang verdwenen zijn. 

Swatscheck (1958) vermeldt als voedselplanten Dipsacus fullonum en D. sylvestris. 

Waarschijnlijk bedoelt hij met de eerste de Weverskaarde (D. sativus (L.) Honck, daar D. syl¬ 

vestris Huds. een synoniem is van D. fullonum L. 

Verspreiding. Tot nog toe is gentianaeana slechts van twee vindplaatsen bekend. In 1942 

kweekte Bentinck zeven exemplaren uit Kaardebollen die hij te Valkenburg verzameld had. 

Zes daarvan bevinden zich in RMNL, één via de collectie-Lycklama in ITZ. De vlinders kwa¬ 

men van 4-10.VII uit. 

Bovendien trof ik in RMNL een klein 8 aan dat opviel door de eenkleurige bijna zwarte 

achtervleugels. Het genitaalapparaat ervan is in dit artikel afgebeeld. Vindplaats: Overveen, 

12.VI. 1864, J. Bogaard leg. Deze plaats ligt buiten het areaal van de Kaardebollen. Het is ech¬ 

ter mogelijk, dat daar toen de Weverskaarde gekweekt werd voor het kaarden van de wol. 

Endothenia marginana (Haworth) 

Kleiner dan E. gentianaeana. De donkere band langs de achterrand van de voorvleugels 

meest wat breder dan bij deze soort, maar het is de vraag of dit verschil constant is. Het 8 is 

onmiddellijk te herkennen aan de achtervleugels: wit met donkerder grijsachtige achterrand 

(Haworth schrijft: „posticis albicantibus margine fusco”), of heel licht bruin met donkerder 

bruine achterrand zoals het bij Bradley c.s. (1979) is afgebeeld. Een dergelijk exemplaar be¬ 

vindt zich ook in ITZ. Het door Bentinck & Diakonoff op pl. 24 fig. 8 als gentianaeana afge- 

beelde 8 behoort eveneens tot marginana. Bij het 9 zijn de achtervleugels eenkleurig grijs, 

alleen aan de wortel iets lichter. Genitaalapparaat van het 8: valven smaller dan bij gentia¬ 

naeana, aan het distale uiteinde niet opvallend verbreed, proximaalwaarts met een fors uit¬ 

steeksel. Uncus veel kleiner dan bij gentianaeana, met rijen kleine doorntjes. Aedeagus met 

(als ze compleet zijn) negen cornuti, in tegenstelling tot gentianaeana en oblongana, waarbij 

cornuti ontbreken. Genitaalapparaat van het 9: colliculum korter en breder, ductus bursae 

langer, signum smaller. (Het bij Hannemann en Bentinck & Diakonoff afgebeelde 8 genitaal 

is eveneens dat van marginana.) 

Biologie. Bradley, Tremewan & Smith (1979) geven een goede beschrijving van de rups. Hij 

leeft van zaden en bevindt zich in een spinsel in de bloemen of zaaddozen. Als voedselplanten 

worden uit Engeland vermeld: Betonie (Betonica officinalis L.), Hennepnetel (Galeopsis), 

Kleine ratelaar (Rhinanthus minor L.) en de beide Kartelbladsoorten (Pedicularis). Daaraan 
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Fig. 7. De cornuti van Endothenia marginana (links boven). 

kan toegevoegd worden: Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe L.). A. Brants, een voor¬ 

treffelijk speurder (en tekenaar!) vond de rupsen in het najaar van 1908 en 1910 te Laag-Soe- 

ren in de bloemen ervan en kweekte in de volgende voorjaren daaruit een paar vlinders. (Vol¬ 

gens Bentinck & Diakonoff (p. 161) zou Brants de rupsen op Gentianella germanica (Wildd.) 

Börner (Krijtgentiaan) gevonden hebben. Alleen al om de vindplaats is dat niet juist, daar de¬ 

ze plant alleen in Zuid-Limburg voorkomt (Heukels & Van Ooststroom, 1977). Bovendien 

heeft Brants de naam van de voedselplant correct op de vindplaatsetiketten vermeld.) 

De Britse auteurs schrijven dat de vlinder overdag makkelijk op te jagen is uit lage planten 

en in de schemering op de plaats waar hij voorkomt laag boven de grond vliegt. 

De uiterste data van de nu bekende vliegtijd in Nederland zijn 5.V en 18.IX. De hoofdvlieg- 

tijd valt tussen eind mei en begin augustus. Blijkbaar kan er nog een kleine tweede generatie 

voorkomen. 

Verspreiding. De meeste bekende vindplaatsen liggen in het midden en zuiden van het land. 

Daarbij komen twee in het noorden en twee in de duinen. Over de aard van de terreinen is in 

de Nederlandse literatuur niets te vinden. Het moeten vooral grazige plaatsen op zandgronden 

geweest zijn. Maar de vlinder is ook vermeld van terreinen die toen vochtig geweest moeten 

zijn. Bovendien is hij op enkele plaatsen in het Krijtdistrict aangetroffen. Over het algemeen 

komt dat wel aardig overeen met de biotopen die van de Britse eilanden vermeld worden. Alle 

exemplaren die ik gezien heb, bevinden zich in ITZ te Amsterdam of in RMNH te Leiden. 

De op de kaart aangegeven vindplaatsen zijn de volgende: Fr.: Oldeberkoop (ITZ, vermeld 

door De Graaf, 1859: 75); Gr.: Groningen, (1900, 1901, ITZ); Gld.: Nijkerk (ITZ, geen jaar¬ 

tal; verzameld door Van Medenbach de Rooy, uiterlijk in 1877, zijn sterfjaar); Putten (ITZ, 

vermeld door De Graaf, l.c., bovendien een tweede exemplaar zonder jaartal. Veldhuizen 

leg.); Apeldoorn (1895, ITZ); Laag-Soeren (1909, 1911, ex larva, ITZ, RMNH); Arnhem 

(1873, ITZ); Nijmegen (1886, 1887, 1919, 1921, alle ITZ); Groesbeek (1869, 1890, ITZ); Mal¬ 

den (1921, ITZ); Hatert (1922, ITZ); Winterswijk (1886, RMNH); Utr.: Zeist (1910, ITZ); 

N.H.: Vogelenzang (12.VI.1864, ITZ); Z.H.: Wassenaar (De Graaf, l.c.); N.B.: Breda (1870- 

1874, 1885, samen 13 exemplaren, RMNH); Ulvenhout en Zundert (ITZ, verzameld door Al- 

barda, dus omstreeks 1860); Rijen, ook vermeld als Gilze-Rijen (1877, 1885, 1886, 1890, 

RMNH); Oirschot (1919, RMNH); Lbg.: Venlo (drie exemplaren zonder jaartal, ITZ, 

RMNH, Van den Brandt leg., in elk geval uiterlijk 1908, maar vrij zeker al veel vroeger, daar 

Snellen (1882: 274) de vindplaats al vermeldt); Meerssen (1950, RMNH); Bernden (RMNH); 

Gulpen (1971, ITZ). 

Snellen (l.c.) noemt onder de naam sellana var. I drie exemplaren die hij bij Breda en Til- 
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Fig. 8. Verspreiding in Nederland van Endothenia gentianaeana ( ▲ ) en E. marginana (•). 

burg op 25.V, 8.VI en 22.VII gevangen had. Alleen dat van 22.VII (1887) bestaat nog. Het 

etiket vermeldt echter niet Tilburg als vindplaats, maar Gilze-Rijen, wat ongetwijfeld juister 

is. De door De Graaf van Wassenaar vermelde exemplaren zijn ook verloren gegaan. Toch 

kunnen we er zeker van zijn dat ze tot marginana behoord hebben. Hij citeert namelijk Her- 

rich-Schäffer (1851: 230) en diens diagnose („maris alis posterioribus basin versus late albidis") 

past alleen op deze soort. De exemplaren van Groningen werden verzameld door Ter Haar, 

praktisch zeker in het Onland, een uitgestrekt moerassig gebied ten zuiden van de stad, toen 

befaamd als excursieterrein. Een aardige bijkomstigheid is nog, dat het exemplaar van Voge¬ 

lenzang op dezelfde dag gevangen werd als de gentianaeana van Overveen. Maar niet door de¬ 

zelfde verzamelaar, wiens naam echter niet op het etiket vermeld is. 

In totaal zijn nu 55 exemplaren bekend, het resultaat van ruim 120 jaar verzamelen. Met 

zekerheid zijn maar 15 daarvan in de 20ste eeuw gevangen en slechts één na 1950. Terwijl de 

vlinder in de vorige eeuw althans plaatselijk geen zeldzaamheid geweest moet zijn, is hij dat nu 

ongetwijfeld wel. 

Kort nog iets over de niet uit Nederland bekende Endothenia ohlongana. Lycklama noemt 

haar in zijn naamlijst (1927: 9), maar het zou nog een halve eeuw duren voor de namen-puzzel 
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opgelost was. De soort is even klein als marginana. De witte submarginale band op de voor¬ 

vleugels is minder opvallend dan bij de twee andere soorten. De achtervleugels van het 6 zijn 

even eenkleurig als die van het 9, maar de tint is lichter dan bij gentianaeana. Zie Bradley c.s., 

1979, pl. 26, fig. 7. Voor de genitaliën zie Pierce & Metcalfe. De rups leeft niet in bloemen of 

bloeiwijzen, maar in plantewortels. Swatscheck beschrijft hem naar exemplaren uit de wortels 

van Plantago (Weegbree). Alle andere vermelde voedselplanten zijn onbetrouwbaar wegens 

verwarring met marginana. Hoewel oblongana goed verbreid is in het zuiden van Engeland, 

van het oosten tot in Cornwall en op de Scilly eilanden, is de rups er niet met zekerheid be¬ 

kend. Vermoed wordt, dat hij daar in Centaurea nigra L. (Zwart knoopkruid) leeft (Bradley 

c.s., 1979). 

Tot slot mijn dank aan Jan Huisenga voor zijn assistentie bij het maken van de serie prepara¬ 

ten en voor de foto’s. 
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New Tetrastichus species parasitoids of Diopsidae (Diptera) in 
Cameroon II (Hymenoptera: Eulophidae) 

by 

G. G. M. SCHULTEN & H. R. FEIJEN 
» 

ABSTRACT. — T. flavobrunneus and T. risbeci are described for the first time. They are 

parasitoids of diopsid flies (rice stemborers) in Cameroon, and were formerly considered to be 

varieties of T. diopsisi (Risbec). 

Introduction 

In addition to previous reports (Schulten & Feijen, 1983, and in press) two new Tetrastichus 

species are described which were bred by Descamps (1957) from diopsid flies and described as 

varieties of T. diopsisi by Risbec (1956). Both species do not key out to T. diopsisi with Ris- 

bec’s key (1958). 

Types and paratypes are kept by Orstom, Bondy, France, and one and three paratypes of the 

respective species by the Institute of Taxonomic Zoology (Zoologisch Museum) University of 

Amsterdam, the Netherlands. 

Tetrastichus flavobrunneus n. sp. (figs 1,2, 5, 6) 

Female. — Length 2.2-2.3 mm; abdomen about twice the length of thorax, head and abdo¬ 

men somewhat deformed due to desiccation. 

Colour. — Head yellow but ocellar triangle and mandibles brown; antenna with scapus and 

pedicellus light brown but upperside darker, flagella brown. Thorax yellow but posterior part 

of pronotum and mid lobe of mesoscutum, especially anteriorly, largely dark-brown; side lobes 

of mesoscutum and auxillae anteriorly with brown spot, central part of scutellum brown, propo- 

deum dark-brown; abdomen with tergites yellow with irregular brown areas especially along 

the margin and posterior tergites, sternites yellow, stylus dark-brown, legs white, but fifth tar¬ 

sal segment brown; wings hyaline, venation yellow brown. 

Structure. — Head transverse somewhat depressed anteriorly, ocellar triangle elevated, 

groove from lateral ocellus to eye margin, distance between lateral ocelli 0.8 times distance 

from lateral ocellus to eye margin, eye small, somewhat oval with few dispersed bristles. Malar 

space 0.8 times length of eye, malar sulcus foveate near eye margin; head frontally with deep 

depression broadest in the middle, antenna clearly inserted above lower eye margin; clypeus 

with two rounded protusions, mandible with two sharp teeth and a smaller, more blunt tooth. 

Thorax (figs 1, 2) 1.5-1.6 times as long as broad; mid lobe of mesoscutum on posterior half 

with a row of 3 adnotaular bristles on either side, notaulices deep, scutellum with two submedi¬ 

an sutures and two pairs of admarginal bristles; propodeum with one bristle next to spiracle, 

another bristle more laterally of spiracle and a third bristle more posteriorly of second bristle; 

no postspiracular carina. 

Antenna with pedicellus and flagellum about as long as thorax (fig. 5). 

Legs slender, spur of mid tibia 0.4 times the length of first tarsal segment, second segment 

0.9 times the first; spur of hind tibia 0.5 times first tarsal segment, second segment 0.8 times 

first segment. 

Forewing 2.8 times as long as broad, clearly not reaching tip of gaster; costal cell about 14 

times as long as broad; proximally on ventral side of costal cell near submarginal vein a row of 

5 bristles located closely together, the central part of the cell without bristles but posteriorly a 

row of bristles in the middle of the cell; dorsally on submarginal vein 4 large bristles; marginal 

vein 6-7 times as long as stigmal vein; stigma well defined; speculum rather small, wing beyond 

thickly pilose (fig. 6); longest marginal fringe one tenth of width of wing. Hindwing rather 
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Figs 1-4. Scanning electron micrographs of Tetrastichus. Figs 1-2. T. flavobrunneus, female 

paratype. 1, thorax; 2, propodeum. Figs 3-4. T. risbeci, female paratype. 3, thorax, 4, propo- 

deum. 

broad apically and blunt; longest fringe about half the breadth of wing at hamuli. Gaster ob¬ 

long-lanceolate, distinctly narrower than thorax, ovipositor sheats clearly exposed; pygostylar 

bristles three times as long as next longest bristle. 

Sculpture: head, thorax and abdomen shining with an irregular reticulate pattern; coxae not 

reticulated, propodeum more coarsely reticulated (figs 1,2). 

Male. — Not present in slide, but according to Risbec 1956 male specimens were bred from 

Diopsis ichneumonea (Linnaeus). 

Holotype: One female on card point from slide: “Aprostocetus diopsisi Risbec, var 2, ex pu¬ 

pa Diopsis ichneumonea [misidentification cf. Feijen 1978], Descamps 175 [= ? 178], Garoua". 

Paratypes: 8 $ from the same slide. Label added by us: Cameroon, Garoua, 1955. 

Other material: One slide: Aprostocetus diopsisi R., var. 2, ex pupa Diopsis sp. Descamps 

280 [= ? 250], Garoua, 8-’55”. 
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Figs 5-6. Tetrastichus flavobrunneus, female paratype. 5, antenna; 6, forewing. Figs 7-9. Te- 

trastichus risbeci. 7, antenna, female paratype; 8, forewing, female paratype; 9, antenna, male. 

Tetrastichus risbeci n.sp. (figs. 2, 3, 6-9) 

Female. — Length 1.4-1.6 mm; abdomen 1.5 times longer than thorax; head strongly de¬ 

formed due to desiccation. 

Colour. — Head blue greenish but malar area reddish brown; antenna with scapus white, 

pedicillus and flagellum brown; thorax blue greenish but propodeum greenish; tergites reddish 

brown with a blue-green gloss, sternites reddish brown; front coxae white, middle coxae largely 

brownish, hind coxae brownish with a blue-green gloss; legs white but fifth tarsal segment 

brown; wings hyaline, venation yellow-brown. 

Structure. — Ocellar triangle elevated; no groove between lateral ocellus and eye margin; 

distance between lateral ocelli about equal to distance from lateral ocellus to eye margin; eye 

oval, almost bare; malar space about length of eye; malar sulcus not foveate; head frontally 

with a deep depression, broadest in the middle; antenna inserted a little above lower eye mar¬ 

gin. 

Thorax (figs 3, 4) 2-3 times as long as broad, mid lobe of mesoscutum on posterior half with a 

row of 3 adnotaular bristles on either side, notaulices deep; scutellum with two submedian su- 
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tures and two pairs of admarginal bristles; propodeum with one bristle on exterior rim of spira¬ 

cle, another bristle more exteriorly and a third bristle posteriorly of second bristle; no post- 

spiracular carina. 

Antenna with pedicellus and flagellum about as long as thorax, details as in fig. 7. 

Legs slender, spur of mid tibia 0.5 times the length of first tarsal segment, second segment 

0.6-0.7 times the first; spur of hind tibia 0.5 times first tarsal segment, second segment 0.8 

times first segment. 

Forewing 2.5 times as long as broad, just reaching tip of gaster, costal cell eleven times as 

long as broad, proximally on ventral side of costal cell near submarginal vein a row of 5-6 bris¬ 

tles located closely together and a more widely dispersed row of smaller bristles on the middle 

of the cell; dorsally on submarginal vein 4 bristles, marginal vein 6 times as long as stigmal 

vein; stigma well defined, speculum small, wing beyond thickly pilose (fig. 8), longest marginal 

fringe one eleventh breadth of wing. Hindwing rather broad apically and blunt, longest fringe 

about half the breadth of wing at hamuli; gaster ovoid, strongly narrowing towards apex; tips of 

ovipositor just exposed. Terga with single row of bristles but apex of gaster with many bristles 

and a pair of pygostylar bristles about 3 times as long as next longest bristle. 

Sculpture: head, thorax and abdomen shining with a regular reticulate pattern; larger part of 

hind coxae reticulate, propodeum with a much coarser reticulation (figs 5, 6). 

Male. — Length cannot be given since the head is detached and the abdomen broken; same 

colouration, structure and sculpture as female; scapus with a long carina, antenna with 6 funi¬ 

cular segments with basally an incomplete whorl of 6-8 long bristles (fig. 9). 

Holotype: One female on card point from slide: “Asyntomosphyrum diopsisi Risbec, ex pupa 

Diopsis tenuipes [= D. apicalis Dalman complex] Descamps 182 [= ? 183], Garoua”. Para- 

types: Nine females and one male from the same slide. Label added by us: Cameroon, Garoua, 

1955. 
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ABSTRACT. — Worker eggs laid in a queenless colony of Melipona rufiventris were similar 

to eggs laid by queens. These worker eggs developed into males. The worker eggs laid in a 

queenright colony had an incomplete reticulate chorion pattern and micropyle. These queen- 

right worker eggs, wich had a high tendency to topple over on the surface of the liquid larval 

food in the brood cell, were always eaten by the queen. 

Introduction 

The stingless bees (Apidae, Meliponinae) from the tropics are, like the honeybees (Apidae, 

Apinae), highly social insects. Their social behavior is, however, rather different. One basic 

difference is the way in which they feed their larvae. Like in solitary and in primitive social 

bees, brood cells in stingless bee colonies are mass-provisioned before the egg-laying. The pro¬ 

visioning of these brood cells occurs in a peculiar and very characteristic behavioral sequence, 

in which a small number of workers and the queen cooperate. In quick succession, these work¬ 

ers regurgitate the contents of their honey stomach into the cell for its provisioning with a liquid 

mixture of honey, pollen and glandular secretions. It is filled to 2/3 of its capacity. The elon¬ 

gated egg is now deposited on the surface of this liquid, on which it typically stands erect. Only 

the base end of the egg is in contact with the liquid. The cell is sealed immediately after the 

oviposition, and after 5-7 days the egg hatches. The fact that workers in queenright colonies of 

stingless bees can lay eggs would appear to be in sharp contrast to the mechanism by which the 

reproductive dominance of honeybee queens is maintained. The worker eggs (WE) may serve 

as trophic worker eggs (TWE) that are eaten by the queen or give rise to males (reproductive 

worker eggs, RWE). Some authors report slight morphological differences in these two types 

ofWE’s. 

Within the Meliponinae, comprising about 300 species subdivided over the two tribes, Trigo- 

nini and Meliponini, there is a considerable diversity of the phenomenon of worker oviposition 

(WO) behavior. It is generally accepted that this variation especially occurs among the Trigoni- 

Morphological 
colony and 

Fig. 1. Typical shape of queen egg (QE), at the right, and smaller queenright worker egg 

(WE), at the left, of Melipona rufiventris paraensis. 
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Figs 2-7. SEM photographs of eggs of Melipona rufiventris paraensis. 2-4. Queen eggs; 2. net- 

like chorion pattern and the micropyle at the tip of the egg; 3. transition from marked pattern 

into smooth bottom part; 4. micropyle. 5-7. Queenright worker eggs; 5. absence of distinct 

chorion marking; 6. reduced network pattern, only on very top, around the reduced micropyle; 

7. much more reduced micropyle and hardly any network pattern on chorion. The rumpled ap¬ 

pearance of the egg surface, especially of the smooth parts, results from the fixation and de¬ 

hydration process. 

ni, although the data are few and mainly pertain to Trigona (Scaptotrigona) postica, which is 

common in southern Brasil. In this species and other Trigonini, typical TWE's, which are re¬ 

ported to be anucleate and of different form, occur next to RWE’s. TWE’s are often deposited 

on the cell margin or even outside the cell. In Scaptotrigona postica they are laid before the 

queen oviposits, while RWE’s are here laid after the queen's oviposition and next to the 
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Fig. 8. A typical brood nest of a Melipona stingless bee (Melipona favosa). Three horizontal 

combs are partly surrounded by a waxen „involucrum” on the left. The upper comb has two 

ready-built brood cells, protruding with their collar above the comb surface. Three large food 

storage pots, one closed and two open, are partly visible left bottom. The distinct heteromor- 

phic queen is interacting with a worker on the lowest comb. 

queen’s egg in the same cell (Beig, 1972). In the Meliponini (Melipona spp.) WE’s are always 

laid in the same manner as the queen eggs (QE’s), i.e. standing erect on the surface of the lar¬ 

val food. The WE’s laid before the queen’s oviposition are very common in this group; these 

eggs are always ingested by the queen. It is assumed but not well demonstrated, that in Melipo¬ 

na spp. WO also may occur after the queen has laid, just prior to operculation. These WE's 

would then just as in the Trigonini, result into males. That Melipona workers are able to pro¬ 

duce males is evident from the occurrence of this form of reproduction in queenless colonies. 

Since Melipona WE’s are all deposited in the same way and since it is assumed that they resem¬ 

ble QE’s, it has generally been accepted that in contrast to the Trigonini, WE’s of Melipona are 

all the same. So WE’s laid before the queen oviposits (but these are always eaten by the queen) 

and those laid during cell closure, as well as those laid in queenless colonies have been assumed 

to be capable of producing males (Sakagami, 1982). 

Experimental 

We tried to study the fertility of WE’s laid in a queenright colony of M. rufiventris paraensis. 

Although rearing meliponids from the egg stage is in general quite simple (one has only to iso¬ 

late the sealed brood cells) we were not very successful with worker-laid eggs from our queen- 

right colony. We ascribed our failure to the fact that these WE’s failed to remain in the vertical 

position. They apparently did not possess the surface characteristics of QE’s. Therefore, scan¬ 

ning electron micrographs (SEM) were prepared from these eggs, which were compared to 

those of QE’s. Fortunately, we also had available a queenless colony of the same species, 

where male-producing WE's were laid by the orphaned workers. Such queenless WE’s could 

be studied as well. 

Although only a small number of worker eggs were collected for SEM, a distinct variation 
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between the different WE's was revealed. The queenless WE’s were very similar to the QE’s. 

The length of a QE was 2.8 mm whereas two measured queenless WE's had an average length 

of 2.5 mm. Both were typically skittle-shaped, and stood erect on the surface of the larval food, 

with only their flattened base in contact with the liquid (fig. 1). Their vertical position appeared 

very stable. They wobbled when the comb was shaken but always remained in an upright posi¬ 

tion. The chorion of these eggs had a very distinct reticulate marking (figs 2 and 3). The pattern 

of this network clearly indicates, like a plaster cast, the former position of the follicle cells, 

which produced this chorion material in the first place. This prominent network is absent from 

the flattened basal part of the egg (fig. 3). So only the part of the egg that rests on the liquid 

larval food has a smooth surface. None of the WE’s from the queenright colony had this net- 

like pattern in full. Some of these eggs only had this marking at the top, while on other queen- 

right WE’s this pattern extended further downwards, but never as far as observed in the queen¬ 

less WE's and the QE’s. Some queenright WE’s even lacked this pattern completely. The 

smooth part of the queenright WE’s varied, but was always present to a considerable degree. 

In the eggs we examined the relative absence of the pattern was attended with a less distinct 

skittle shape. These eggs were then ovoid or subspherical, and had an average length of 2.2 

mm. These eggs, although they had been placed in the regular vertical position, were very 

unstable and tended to fall over on the food surface (when we separated the cell from the 

comb). 

The micropyle of both the QE and the queenless WE also appeared to be very similar. This 

is a structure of about 60 small openings together forming the tip of the egg (fig. 4). This struc¬ 

ture is slightly sunken into the surface of the surrounding chorion. A micropyle was not always 

present on the queenright WE’s. Whenever there was considerable network pattern on the 

chorion of these eggs the micropyle was quite distinct, but smaller than in the QE’s: only up to 

20 openings were counted. Eggs with a weak or absent chorion network had a similar weak or 

absent micropyle (figs 6 and 7). 

Discussion 

These preliminary results indicate that the WE’s laid in the queenless colony, being very sim¬ 

ilar to QE’s and producing males, could be considered as RWE’s. The WE’s from the queen¬ 

right colony, showing varying deficiencies in comparison to QE’s, could be considered as 

TWE’s. As mentioned above, these eggs are normally eaten by the queen. It is very improba¬ 

ble that these defective TWE's could serve for the production of males, even supposing that 

they were not all to be eaten by the queen. Their high tendency to topple over on the surface of 

the larval food makes development very unlikely. However, the degree of the observed mor¬ 

phological differences appeared variable. It is possible that WE’s with only minor chorion pat¬ 

tern deviations could have the ability to develop. 

We may conclude that the queen of this Melipona species exercises control over the repro¬ 

ductive output of her workers by means of influencing the quality of the worker-laid eggs. The 

precise mechanism of this form of queen dominance is not yet fully understood. The deficient 

WE may be a result of partial inhibition or deregulation of oogenesis in queenright workers. It 

is also possible that the queen stimulates the release of immature worker eggs. This latter type 

of queen control has also been described for the ant Myrmica rubra (Brian & Rigby, 1978). 

Most likely the phenomenon of a gradual differentiation among WE's also occurs in other con¬ 

generic species of Melipona. 

Acknowledgement. — We thank Mrs. F. Dingemans-Bakels for the identification of the 

bees. We are grateful to Dr. H. H. W. Velthuis for his comments and to Drs. K. van Deursen 
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BALOGH, J. & S. MAHUNKA, 1983. THE SOIL MITES OF THE WORLD, vol. 1. Pri¬ 

mitive Oribatids of the Palaearctic Region, 372 pp., 2 krt., 33 tekstfig., 133 pi. (bibliografie 11 

pp., index 16 kolommen). — Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam (voor de U.S.A. 

en Canada: Elsevier Science Publishing Co. Inc., New York), ISBN 0-444-99655-9. Prijs (ge¬ 

bonden) Hfl. 250,— (excl. BTW). 

Onze kennis van de Oribatiden (mosmijten) van het Palaearktische gebied is, sinds het ver¬ 

schijnen van de klassieke determineerwerken van Sellnick (1928; supplement 1960) en Will- 

mann (1931) in resp. Die Tierwelt Mitteleuropas en Die Tierwelt Deutschlands, aanzienlijk 

toegenomen. De talrijke nieuwe soorten en genera, de geheel nieuwe classificaties, en de zeer 

uitgebreide literatuur maakten de studie echter, van jaar tot jaar, vooral voor beginners, moei- 

lijker en tijdrovender. Weliswaar publiceerden Kunst (1971) en Ghilarov & Krivolutsky (1975) 

bewerkingen van de fauna van resp. Tsjechoslowakije (in het Tsjechisch) en de U.S.S.R. (in 

het Russich), maar deze boeken waren, ondanks de talrijke illustraties, slechts beperkt toegan¬ 

kelijk, en behandelden bovendien slechts een beperkt faunagebied. Ook met het overzicht van 

de Oribatiden-genera van de wereld, dat Balogh in 1972 publiceerde, kan men geen soorten 

determineren. 

Met het hier besproken boek van Balogh & Mahunka wordt nu een belangrijke leemte ge¬ 

vuld. Het behandelt, uit het Palaearktische gebied, alle beschreven soorten van primitieve Ori¬ 

batiden (er volgen nog twee delen, waarin de hogere Oribatiden behandeld zullen worden). 

Het boek bevat een morfologische inleiding, determineertabellen, diagnoses van supraspecifie- 

ke taxa, korte karakteristieken van de soorten (meestal vergezeld van afbeeldingen), litera¬ 

tuurverwijzingen, en opgaven van de verspreidingsgebieden (ook de type-localiteiten worden 

daarbij genoemd). 

De classificatie volgt, in grote lijnen, de moderne inzichten op dit gebied, en hetzelfde geldt 

voor de gebruikte terminologie. Het boek bevat geen beschrijvingen van de onvolwassen vor¬ 

men, hoewel deze (bijv. voor de bodemzoöloog) even belangrijk zijn als de adulten. Bij vele 

primitieve groepen lijken juvenielen en adulten inderdaad veel op elkaar, en levert identifica¬ 

tie geen moeilijkheden op; dit geldt echter niet voor groepen als Mesoplophoroidea, Euptycti- 

ma en Holosomata, waar de onvolwassen vormen soms sterk van de adulten verschillen. Hoe¬ 

wel niet van alle soorten de juvenielen bekend zijn (dit geldt vooral voor de Euptyctima), had 

men toch voor iedere familie het nymfen-type kunnen afbeelden. Vooral voor de delen 2 en 3, 

die de hogere Oribatiden zullen behandelen, zal dit een onmisbaar gegeven zijn; misschien 

kunnen de auteurs, wanneer zij mijn suggestie volgen, in die delen alsnog een aanvullende 

plaat met de nymfen-typen van deel 1 opnemen. 

Het boek bevat, in beknopte vorm, zeer veel informatie; de uitgave is verzorgd, en de illu¬ 

straties (merendeels ontleend aan de literatuur) zijn uitstekend. Ongetwijfeld is het een onmis¬ 

baar handboek voor ieder die met de determinatie van Oribatiden te maken heeft. — L. van 

der Hammen. 
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GILBERT, P. & C. J. HAMILTON, 1983. ENTOMOLOGY. A GUIDE TO INFORMA¬ 

TION SOURCES, pp. VIII, 237, index 46 kolommen. Mansell Publishing Limited, London. 

ISBN 0-7201-1680-5. Prijs (gebonden) f 18.00. 

Dit unieke boek is een antwoord op een groot aantal technische vragen waarvoor een ento¬ 

moloog zich geplaatst kan zien. In zeer compacte paragraafjes wordt de voornaamste literatuur 

over een grote verscheidenheid van onderwerpen kort geciteerd en becommentarieerd. Die 

onderwerpen zijn: geschiedenis van de entomologie, insecten in kunst en literatuur, nomencla¬ 

tuur, naamlijsten, catalogi van de verschillende orden, faunawerken, determinatietabellen, 

verzamelingen en laboratoriumstammen en nog veel meer. Er zijn adreslijsten van leveranciers 

van materialen, leermiddelen, van bibliotheken en entomologische verenigingen en instituten 

over de gehele wereld, etc. Er is een uitvoerige lijst van entomologische tijdschriften (gegroe¬ 

peerd in verschillende rubrieken), en van voorzieningen voor literatuurontsluiting. 

Kortom, het boek is even gemêleerd als een Enkhuizer Almanak, en voor een entomoloog 

(ook buiten Engeland) zeker zo nuttig. Foutloos is het natuurlijk niet; tot mijn verbazing vond 

ik dat de NEV-bibliotheek 18.000 banden rijk is — dat is er ruim vijftigduizend naast! Deson¬ 

danks wil ik dit compendium hartelijk aanbevelen. — W. N. Ellis. 

DIAPAUSE AND LIFE CYCLE STRATEGIES IN INSECTS. 1983. Valerie K. Brown & 

Ivo Hodek, eds. pp. XII, 283; subject index 10, animal/plant index 5 kolommen. Series Ento- 

mologica 23. Dr. W. Junk bv. Den Haag. ISBN 90-6193-133-9. Prijs (gebonden) Dfl. 140,—. 

Het onderwerp van dit boek was thema van een der symposia van het 16e entomologische 

congres in Tokyo. Het bevat de — vaak omgewerkte en uitgebreide — teksten van de bijdra¬ 

gen die daar door uitgenodigde sprekers zijn gegeven, alsmede een aantal geheel nieuwe arti¬ 

kelen die te zamen het veld van onderzoek in een min of meer afgerond geheel moeten dek¬ 

ken. 

Er zijn drie secties, elk ingeleid door een soort collectieve abstract: 

— mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de regulatie van de adaptatie aan het leven in 

een klimaat met seizoenen (niet zozeer bestudeerd middels fysiologisch onderzoek als wel door 

vergelijking van verwante soorten of bestudering van de effecten van experimenteel of geogra¬ 

fisch variërende oecologische factoren. De artikelen zijn van Hodek, Tanaka, Fujiyama, Pener 

en Tauber (medeauteurs niet genoemd!); 

— geografische en aan de seizoenen gekoppelde polymorfie in levenscycli (Brown, Dingle en 

Bradshaw); 

— evolutie van „levens-cycli strategieën” (Vepsalainen, Lamb, Oku en Riedl). In deze sectie 

is ook, denkelijk met enige moeite, het enige abstracte artikel ingevoegd: een theoretisch¬ 

mathematische benadering van fenologische adaptatie aan een seizoensbepaald milieu, door 

D. Roff. 

Over de verzorging niets dan lof. — W. N. Ellis. 

PERSONALIA 

Op 25 december 1983 overleed, op de leeftijd van 77 jaar, ons lid de heer J. P. C. Boot te 

Haamstede. Hij was sinds 1966 lid van onze vereniging; zijn belangstelling ging uit naar 

Lepidoptera, in het bijzonder de vlinders van Schouwen-Duiveland. 

Op 22 februari 1984 is ons lid Benno Vergeest O.F.M. Cap. te Nijmegen overleden op de 

leeftijd van 78 jaar. Pater Benno die sinds 1939 lid van onze vereniging was, heeft zich actief 

beziggehouden met de studie van de aculeate Hymenoptera. 
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Nieuwe en minder gewone Lepidoptera voor de 

door library 

'AUO * 0 ft»; G. R. LANGOHR 

ABSTRACT. — New and less common Lepidoptera for the Dutch ïrlftff JÄig re¬ 

cords mainly from the south of the Netherlands are discussed. New to Co- 

leophora albicostella (Duponchel), Biselachista serricornis (Stainton), felephila schmidtiellus 

(von Heyden), Pristerognathapenthinana (Guénee). 

In deze bijdrage geef ik wederom een overzicht van mijn voornaamste vangsten en waarne¬ 

mingen. Nomenclatuur en volgorde zijn volgens Lempke (1976). 

INCURVARIIDAE 

Adela ochsenheimerella (Hübner). — Van deze nog maar van enkele plaatsen in Nederland 

bekende vlinder vond ik voor het eerst in Limburg in het bos te Sevenum op 4.VI. 1983 vijf 

exemplaren overdag in de zon vliegend boven een Taxus-aanplant. Op 6.VI. 1983 vlogen twee 

exemplaren in het Elsetterbos tussen sparrebomen. 

TINEIDAE 

Monopis weaveralla (Scott). — Van deze soort die ik in 1979 (Langohr, 1979) als nieuw voor 

de Nederlandse fauna meldde, vond ik nog één exemplaar op 4.VI. 1983 in het natuurreservaat 

Groote Moost onder de gemeente Heythuyzen, vervolgens één exemplaar op de Wrakelberg. 

LYONETIIDAE 

Bucculatrix cristatella Zeiler. — Van dit kleine bruine motje, dat nog niet uit Limburg be¬ 

kend is, vond ik op 4.VI. 1978 één exemplaar op de Kunderberg en op 22.V. 1979 twee exem¬ 

plaren te Eygelshoven. 
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Bucculatrix thoracella (Thunberg). — Meer dan twintig exemplaren vond ik samen met de 

heer A. Schreurs langs het kanaal te Nederweert op 23.V. 1983. Op 31.V. 1983 vond ik nog één 

exemplaar te Geulle. Alle vondsten werden overdag gedaan op de stammen van lindebomen. 

GRACILLARIIDAE 

Aspilapteryx tringipennella (Zeiler). — Vijf exemplaren van deze nog niet uit Limburg be¬ 

kende vlinder sleepte ik van de voedselplant Plantago lanceolata L. (Smalle Weegbree) te 

Schinveld op 10.VIII. 1983. 

Caloptilia falconipennella (Hübner). — Eveneens te Schinveld, maar nu op 9.X. 1983, vond 

ik deze zeer zeldzame soort waarvan slechts enkele reeds oude opgaven uit Nederland bekend 

zijn, waarschijnlijk mede door de vrij late vliegtijd. De fraaie motjes werden door kloppen op 

de voedselplant (Els) verzameld. 

Phyllonorycter dubitella (Herrich-Schäffer). — De heer Schreurs kweekte tien exemplaren 

uit bladmijnen in wilgeblaadjes die gevonden waren op de Brunssummerheide in de herfst van 

1982. De soort was nog niet in Limburg bekend en is ook in heel Nederland vrij zeldzaam. De 

dieren kwamen uit bij kamertemperatuur in de winter van 1983. 

Phyllonorycter conexella (Zeiler). — Deze soort werd eveneens door de heer Schreurs uit 

bladmijnen gekweekt, maar nu uit blaadjes van Populus nigra L. (Zwarte Populier) die gevon¬ 

den werden te Kerkrade. 

DOUGLASIIDAE 

Tinagma balteolella (Fischer von Roeslerstamm). — Uit een paar stengels van Echium vul¬ 

gare L. (Slangekruid) die ik gevonden had te Eygelshoven, kweekte ik twee 9 die uitkwamen 

op 5.V en 15.V.1983. Op de laatste datum ving de heer Schreurs op dezelfde plaats twee 6 die 

boven de voedselplant rondvlogen. De soort werd door mij voor het eerst gevonden in 1978 te 

Schin op Geul als nieuw voor onze fauna. 

COLEOPHORIDAE 

Coleophora cornuta (Heineman & Wocke). — Deze soort werd door de uitmuntende verza¬ 

melaar Heylaarts voor het eerst in Nederland verzameld te Breda op 17.X. 1874 als larve met 

zakje en vervolgens werd nog één exemplaar uitgekweekt op 22.VI. 1877 (Van der Wolf, 

1984). Daarna werd de soort niet meer in Nederland aangetroffen. Tot op 30.X. 1983, toen de 

heer Schreurs en ik tijdens een gezamenlijke excursie een twintigtal zakjes vonden tussen 

Weert en Budel, aangesponnen aan ca. 1 m hoge, 3 cm dikke vliegberkjes. Een week later von¬ 

den we vier exemplaren op dezelfde wijze aangesponnen, nu in het Peelgebied tussen het Lim¬ 

burgse Meyel en het Brabantse Asten. 

Op 2.1.1984 bracht ik samen met de heer H. W. van der Wolf een bezoek aan dezelfde vind¬ 

plaatsen en op beide konden we weer enkele tientallen zakjes vinden, maar nu zat er niet één 

exemplaar onderaan de stammetjes van de vliegberkjes, alle gevonden zakjes zaten aange¬ 

sponnen tussen de takjes in de oksels. Waarschijnlijk zal blijken, dat de soort niet zo zeldzaam 

is en er gewoon de laatste honderd jaar niet naar gezocht is. 

De zakjes zijn erg mooi gevormd, zoals de naam al zegt aan het eind hoornvormig omgebo¬ 

gen en vrij gemakkelijk te vinden in de winter aan de kale berkjes. Aan de wat grotere berke- 

bomen die in de omgeving stonden, konden we niet één zakje vinden. 

Coleophora albicostella (Duponchel). — Nieuw voor de Nederlandse fauna. Eén $ vond ik 

door slepen over enkele planten van Agrimonia op 8.VI. 1980 op het kalkgraslandreservaat 

Wrakelberg. De rupsen leven in zakjes op allerlei kruidachtige Rosaceeën zoals de bovenge¬ 

noemde Agrimonia, verder Comarum, Fragaria, Potentilla, Geum enz. 

De vlinder is bekend uit alle omringende gebieden en landen en kon bij ons verwacht wor¬ 

den. 
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ELACHISTIDAE 

Biselachista serricornis (Stainton). — Nieuw voor de Nederlandse Fauna. Eén 6 gevangen 

door mijzelf op 2.VIII. 1975 in het Mijnweggebied bij Herkenbosch bevond zich in een doos 

ongedetermineerde vlinders, die de heer Lempke mij ter determinatie meegaf uit de verzame¬ 

ling van het Instituut voor Taxonomische Zoölogie te Amsterdam. 

De soort is wijd verbreid maar soms lokaal in NW-Europa en Engeland, doch ontbreekt in 

Frankrijk en België. De vlinder komt voor op moerassige plaatsen, terwijl de rups een blad- 

mijn maakt in Carex en Eriophorum (Wollegras). 

Elachista chrysodesmella (Zeiler). — Naast de Wrakelberg, waar ik de soort voor het eerst 

in Nederland waarnam in 1980, vond ik de mooie motjes nog op de Bemelerberg door slepen 

over de voedselplant Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. (Gevinde Kortsteel). 

Elachista cingillella (Herrich-Schäffer), — Als tweede Nederlandse vindplaats vonden de 

heer Schreurs en ik de soort in het natuurreservaat Groote Moost op 23.V. 1983 door slepen 

langs een met gras begroeide bosweg. 

OECOPHORIDAE 

Amphisbatis incongruella (Stainton). — Van deze ongetwijfeld vrij zeldzame soort waarvan 

ik nooit een exemplaar in een verzameling zag, vond ik in gezelschap van de heer Schreurs één 

6 op het gebied van de staatsboswachterij Dwingeloo op 23.VI. 1983. 

GELECHIIDAE 

Telephila schmidtiellus (von Heyden). — Nieuw voor de Nederlandse fauna. Op twee kalk- 

graslandhellingen, de Kunderberg en de Wrakelberg, vond ik telkens twee exemplaren op 

27.VII. en 19.VII. 1983 van deze fraaie gele Gelechiide. De vlinder komt overal in het omrin¬ 

gende gebied voor en kon bij ons op de kalkgraslandhellingen verwacht worden, mede omdat 

de voedselplant van de soort Origanum vulgare L. (Marjolein) hier in flinke aantallen groeit. 

Verder wordt in de literatuur nog als voedselplant aangegeven Mentha (Munt), Calamintha 

(Steentijm) en Nepeta (Kattekruid). In hoeverre de laatste planten op bovengenoemde hellin¬ 

gen voorkomen, weet ik niet. 

MOMPHIDAE 

Mompha terminella (Hymphreys & Westwood). — Van deze soort, die Doets in 1947 bij 

Valkenburg vond, verzamelde ik twee tamelijk afgevlogen dieren in het Savelsbos op 

1.VIII. 1982 door over de voedselplant Circaea lutetiana L. (Heksenkruid) te slepen. Ook vond 

ik de bladmijnen te Kerkrade, maar kon er nog niet in slagen de soort uit te kweken. 

TORTRICIDAE 

Spatalistis bifasciana (Hübner). — Van deze volgens Bentinck & Diakonoff zeer zeldzame 

vlinder, die ook nog niet van Limburg vermeld is, verzamelde ik één exemplaar op 21.VI. 1983 

te Vlodrop-Station. 

Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeiler). — Tot nu toe ook nog niet van Limburg ver¬ 

meld. Ik vond één exemplaar op 4. VI. 1983 te Sevenum. 

Pristerognatha penthinana (Guenée). — Nieuw voor de Nederlandse fauna. In 1972 schreef 

ik (Langohr, 1972) bij het als nieuw voor onze fauna melden van Olethreutes fuligana (Denis & 

Schiffermuüler), dat ik hoopte bovengenoemde soort in ons land te vinden. Op 10.VI. 1983 

vond ik inderdaad één 6 in het Elsetterbos door afslepen van Impatiens noli-tangere L. (Groot 

springzaad), de voedselplant van het licht herkenbare dier. De vlinder is overal in het omrin- 
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gende gebied waargenomen. Hij kan gemakkelijk gekweekt worden door in de winter of het 

voorjaar dorre stengels van Groot springzaad te verzamelen. De rups leeft en verpopt daarin. 

PYRALIDAE 

Udea lutealis (Hübner). — Van deze soort waarvan nog weinig bekend is uit Nederland, 

maar die toch algemener lijkt te worden, zeer zeker in Limburg, de volgende gegevens: Eer¬ 

beek 8.VIII.1982, J. Snel leg.; Vijlen, 2.VIII.1982, Nijswiller, 10.VIII.1982, Schinveld, 

3.VIII.1982, telkens twee exemplaren, Eys, 3.VIII. 1982 zes stuks en op 12.VIII. 1982 twee. 

Dit zijn waarnemingen van de heer Schreurs. Zelf nam ik de soort waar te: Simpelveld, op 

20.VII. 1983, Wrakelberg, 26.VII. 1983, Bemelerberg, 24.VI. 1983 en tenslotte op de Kunder- 

berg op 31. VII. 1983, telkens één exemplaar. 
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WEER EEN ADVENTIEVE PIJLSTAART (LEP.: SPHINGIDAE). — Enige tijd geleden 

kreeg ik van drs. H. W. van der Wolf een prachtig 9 van de Zuidamerikaanse pijlstaart Enyo 

lugubris (Linné, 1771) met het etiket: Rotterdam, a.b. (aan boord) van schip. Het dier was 

door veel handen gegaan voordat het bij een entomoloog terechtkwam, zodat herkomst en la¬ 

ding van het schip niet meer konden worden achterhaald. Dat is jammer, want er blijven nu 

wat vraagtekens met betrekking tot de oplossing van de vraag hoe dit dier in Nederland is ge¬ 

komen. De vlinder is volkomen gaaf en moet dus op het betreffende schip (misschien zelfs pas 

in Rotterdam) uit de pop gekomen zijn. Daar E. lugubris zoals de meeste Sphingiden in de 

grond verpopt en ruimte nodig heeft om na de ontpopping omhoog te kruipen om zijn vleugels 

op te pompen en te laten harden, kan m.i. de pop slechts zijn meegekomen met iets dat in 

Zuid- of Midden-Amerika uit de grond wordt gehaald en vervolgens losgestort in het ruim van 

schepen naar Rotterdam wordt vervoerd. De rups van E. lugubris leeft op Vitaceae, vooral op 

soorten van de genera Vitis, Ampélopsis en Cissus. Deze planten zijn in Zuid-Amerika op veel 

plaatsen gewoon en kunnen zeker optreden als akkeronkruiden. Van alle Zuidamerikaanse 

land- en tuinbouwgewassen lijkt het mij dat alleen pinda’s én uit de grond worden gehaald én 

vervolgens losgestort per schip naar Nederland worden vervoerd. Of is er nog een andere 
oplossing? 

Als het dier inderdaad op deze manier naar Nederland is gekomen, dan komt het mij voor 

dat een lading pinda’s nog veel meer kan verbergen dan één enkele vlinderpop! 

W. Hogenes, Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Afd. Entomologie, Plantage Middenlaan 
64, 1018 DH Amsterdam. 
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De aktiviteit van mieren in Zuidlimburgse kalkgraslanden 
(Hymenoptera: Formicidae) 

door 

D. de BOER 

ABSTRACT. — Activities of ants of chalk grasslands in the south of the province of Lim¬ 

burg (the Netherlands). From April to October 1981 activities of ants were studied with the use 

of pitfall traps in eight chalk grasslands in the south of the province of Limburg. Queens of 

Myrmica scabrinodis Nylander, M. rubra (Linnaeus) and Myrmecina graminicola (Latreille) 

were found to be active in May and June, well before the majority of the queens of these spe¬ 

cies had their mating-flight. Queens of Lasius mixtus (Nylander) showed maximum activity in 

the early spring. The activity of workers of M. rubra and L. niger (Linnaeus), both species 

living in a NW-exposed forest glade, was correlated with solar radiation and not with tempera¬ 

ture. 

Over het verloop van de bovengrondse aktiviteit van mieresoorten en de mate waarin weers¬ 

omstandigheden hierop invloed uitoefenen is nog weinig bekend. Ook over de periodiciteit in 

het optreden van geslachtelijke mieren bestaan nog onzekerheden. In dit artikel worden de 

veranderingen in de mierenfauna van Zuidlimburgse kalkgraslanden in opeenvolgende seizoe¬ 

nen besproken. De resultaten berusten op een bemonstering door middel van vangpotten, die 

in 1981 van april tot oktober op een achttal terreinen is uitgevoerd (Mabelis & Turin, 1982). 

De aktiviteit van mieren kan worden gedefinieerd als het produkt van het aantal mieren, dat 

aktief is buiten het nest, en hun gemiddelde loopsnelheid (Mabelis, 1979). 

Methode. — Monsters van de mierenfauna zijn verzameld op de Bemelerberg, Zure Dries 

(Savelsbos), Schiepersberg, Berghofweide, Wijlre akkers, Wrakelberg, Kunderberg en Kruis¬ 

berg. De vangpotten zijn in series van 5 potten elk geplaatst en zijn tussen begin april en eind 

Tabel 1. Aktiviteitsverloop van wijfjes gedurende het seizoen (1981) aangegeven: aantallen 
gevangen wijfjes 

Lichtingen: 1 2 3 456 7 8 9 10 11 12 

Data: 7/8 21/22 2/5 18/19 1/2 15/16 6/7 28/29 24/26 8/9 30/1 2/12 
IV IV V V VI VI VII VII VIII IX IX/X X 

Aantal monsters 

per lichting: 24 38 41 37 31 35 28 27 13 27 24 32 

Myrmecinae 

Myrmica scabrinodis 1 • • 1 1 5 2 1 1 11 16 5 
M. rubra 1 • 1 2 4 1 2 1 • 6 6 7 
M. ruginodis • • • 1 • • • • • 1 • • 

M. schencki • • • • • • • • 3 • 2 • 

Myrmecina graminicola • • • 1 2 2 2 • • 1 4 1 
Formicoxenus nitidulus • • • • • • • • 1 • • • 

Formicinae 
Lasius flavus • • • • • • • 4 6 7 1 1 
L. umbratus • • • • • • • 2 • • 4 4 
L. mixtus 10 3 • • • • • • • • 1 • 

L. fuliginosus • • • • 1 1 • • • • 1 • 

L. niger 2 
Formica fusca • • • • • • • • • 2 • • 
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Fig. 1. Aktiviteitsverloop van Myrmica scabrinodis Nylander (a), M. rubra (Linnaeus) (b), 

Myrmecina graminicola (Latreille) (c), Lasius niger (Linnaeus) (d) en L. alienus (Förster) (e). 

M. scabrinodis: Wrakelberg 5 pottenseries, n = 952; Kunderberg 2 series, n = 685; Wijlre ak¬ 

kers 1 serie, n — 152. M. rubra: 7 series, n = 4703. Myrmecina graminicola: 2 series, n = 97. 

L. niger: Wrakelberg 2 series, n = 631; Wijlre akkers 4 series, n = 1650. L. alienus: Bemeler- 

berg 5 series, n = 1426; Zure Dries 3 series* n — 532. 

oktober 1981 iedere 2 à 3 weken gelicht (De Boer, 1983). Voor gegevens omtrent het beheer 

van de bemonsterde terreinen wordt verwezen naar Mabelis & Turin (1982). 

Aktiviteit van de wijfjes. — In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van het aktiviteitsver¬ 

loop per soort gedurende het seizoen 1981. Wijfjes van Myrmica scabrinodis Nylander, M. ru¬ 

bra (Linnaeus) en Myrmecina graminicola (Latreille) zijn al vroeg in het seizoen bovengronds 

actief. Er is niet nagegaan of deze dieren jonge koninginnen zijn of oudere koninginnen uit 

reeds gevestigde volken, die verhuizen b.v. na verstoring van nesten. Bij Myrmica-soorten en 

waarschijnlijk ook bij Myrmecina komt het vaak voor, dat jonge koningfhnen in het voorjaar 

bovengronds voedsel zoeken voor hun larven. Uit deze overwinterde larven zullen de eerste 

werksters van de te stichten volken ontstaan (Brian, 1977). De toenemende voedselbehoefte 

van deze larven zou tot de verhoogde aktiviteit van M. scabrinodis en M. rubra in mei en juni 

aanleiding gegeven kunnen hebben. De meeste vangsten van wijfjes later in het seizoen (juli 

tot oktober) zijn het gevolg van het zwermen van de verschillende soorten. 

Wijfjes van Lasius mixtus (Nylander) vertonen in het vroege voorjaar een opvallende aktivi¬ 

teit. Interessant zijn enkele waarnemingen van Donisthorpe (in Stitz, 1939) over koninginnen 

van deze soort. Jonge koninginnen van L. mixtus leggen pas eieren in het voorjaar volgend op 

het jaar waarin ze zijn bevrucht. Per volk is er slechts één koningin. Donisthorpe vermoedt dat 

de in het ouderlijk nest bevruchte wijfjes dit nest pas in het volgend voorjaar verlaten om eigen 

volken te stichten. Wanneer dit juist is, is de vroege aktiviteit van L. mixtus verklaarbaar. De 
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gevangen koninginnen waren op zoek naar een geschikte plaats om hun eieren af te zetten. 

L. mixtus staat bekend als een temporair sociaalparasiet van L. niger (Linnaeus). De tocht van 

een L. mixtus-koningin over het bodemoppervlak zou dan ook moeten eindigen in een nest van 

L. niger. 

Aktiviteit van werksters. — De maxima in de aktiviteit van M. scabrinodis (fig. la) worden 

in juni en juli bereikt, op de Wrakelberg een maand later dan op de Wijlre akkers. Eind april is 

er bij deze soort een scherpe daling in de aktiviteit zichtbaar. Deze daling valt samen met een 

koudeperiode, die in fig. 2 met een pijl is aangegeven. M. rubra en Myrmecina graminicola 

(fig. lb en c) vertonen op de Wijlre akkers maxima in juni; de knik in april is bij deze soorten 

minder scherp. Mogelijk is M. scabrinodis gevoeliger voor temperatuurveranderingen dan 

M. rubra, al kan de beschutte ligging van het kalkgrasland op de Wijlre akkers ook een rol 

spelen (NW-expositie in bos). L. niger (Wijlre akkers) en L. alienus (Förster) (fig. ld en e) 

vertonen aktiviteitsmaxima vanaf eind mei tot begin juni. 

Fig. 2. Verloop der maximumtemperatuur, globale straling en neerslag (1981); alle metingen: 

Vliegveld Beek (L.). De pijl geeft een plotselinge temperatuurdaling aan. 

Bij L. alienus treedt in april een plotselinge daling in de aktiviteit op, die met genoemde 

koudeperiode samenhangt. Een tweede terugval bij L. alienus op de Bemelerberg hangt 

waarschijnlijk samen met zware regenval in de laatste week van juni (fig. 2). De grote hoeveel¬ 

heid dood organisch materiaal in dit kalkgrasland werkt ongunstig voor L. alienus, die een uit¬ 

gesproken droogteminnende soort is. 
Uit de curven van de vijf soorten blijkt, dat het aktiviteitsverloop per soort verschilt. Ook 

zijn er verschillen tussen populaties van eenzelfde soort op verschillende terreinen. De effecten 

van de dichtheid en de loopsnelheid op het aktiviteitsverloop van de verschillende soorten zijn 

in de resultaten niet te scheiden. In de loop van het voorjaar neemt het aantal mieren dat bui¬ 

ten het nest aktief is toe. Later in het seizoen worden de „rangen” van oudere werksters ver¬ 

sterkt door jonge werksters. Behalve weersomstandigheden hebben ook de beschikbaarheid 

van voedsel en de voedselbehoefte van de nestpopulatie invloed op het aantal mieren dat bui¬ 
ten het nest aktief is (Mabelis, 1979). 

Afgezien van een kortstondig effect van een koudeperiode is er geen verband te zien tussen 

de aktiviteit van werksters en het verloop van de luchttemperatuur, zoals die is weergegeven in 

fig. 2. In de periode half mei tot half september schommelt de maximumtemperatuur van de 

lucht rond 20 °C (uitersten gemiddeld 18,1 en 23,7 °C.), terwijl de aktiviteit van werksters eind 
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augustus al sterk is gedaald. Maximumtemperaturen zijn gekozen omdat zij, meer dan gemid¬ 

delden van 24-uurs metingen, de temperaturen benaderen, die door de vooral overdag aktieve 

mieren worden ervaren. Het effekt van de koudeperiode in april laat zien, dat de aktiviteit van 

werksters in het voorjaar wel sterk onder invloed staat van de temperatuur. De broedcyclus 

van mieren komt in het vroege voorjaar door opwarmen van de bodem weer op gang en ook 

werksters hebben een opwarmperiode nodig voordat zij hun taken in en buiten het nest weer 

kunnen vervullen (Brian, 1965). 
Een mierennest in een nog koele bodem kan in principe op twee manieren door de zon wor¬ 

den verwarmd: door geleiding van warmte via de lucht en door straling. Soorten, die al vroeg 

in het seizoen aktiviteiten ontplooien, kunnen profiteren van een hoog stralingsniveau bij het 

bodemoppervlak. Alle bemonsterde terreinen behalve de Bemelerberg en de Schiepersberg 

hebben in het voorjaar een zeer lage vegetatie door maaien of branden in het voorafgaande 

seizoen. 

Fig. 3. Relatie tussen de aktiviteit van Myrmica rubra (Linnaeus) en Lasius niger (Linnaeus) 

en de hoeveelheid globale straling (dagelijkse gemiddelden per lichtingsinterval, metingen 

Vliegveld Beek, L.) 

Het maximum van de globale straling, d.i. alle stralingsenergie van de zon die vanuit de he¬ 

melkoepel op een vlakje van 1 cm2 valt, wordt al in mei bereikt (fig. 2). De luchttemperatuur 

zal daarna nog verder stijgen. Dit is een algemeen verschijnsel en staat in verband met de ver¬ 

warming van vocht in atmosfeer en bodem. In fig. 3 is de aktiviteit van M. rubra en L. niger op 

de Wijlre akkers in verband gebracht met de dagelijkse hoeveelheid globale straling. Tussen de 

twee variabelen, aktiviteit en straling, bestaat voor beide soorten een significante, positieve 

correlatie (M. rubra: t = 2,95, p = < 0,02; L. niger: t = 4,17, p = < 0,01). Beide soorten be¬ 

wonen in Zuidlimburgse kalkgraslanden relatief vochtige (en dus koele) habitats (De Boer, 

1983). Waarschijnlijk reageren zij in het vroege voorjaar op een geringe verhoging van de bo- 

demtemperatuur, hetgeen op zichzelf al voldoende kan zijn voor een vroeg aktiviteitsmaxi- 

mum. Het stralingsklimaat bij het bodemoppervlak is echter van minstens even grote betekenis 

voor het goed functioneren van werksters en voor het uiteindelijke broedsucces (Brian, 1977). 

In de zomer houdt de boom- en struikgroei op de Wijlre akkers veel stralingsenergie tegen, 

terwijl de kalkgraslandvegetatie zich in de loop van juni vrijwel sluit. Concentratie van de akti¬ 

viteit in het voorjaar en de voorzomer is gezien de lokale omstandigheden voordelig voor 

M. rubra en L. niger. Ook M. scabrinodis en Myrmecina graminicola (fig. la en c) zijn op de 
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Wijlre akkers in het voorjaar en de voorzomer het meest aktief. Dit min of meer samenvallen 

van de bovengrondse aktiviteit bij althans een deel van de lokale mierenfauna is niet geheel 

aan de specifieke omstandigheden op de Wijlre akkers toe te schrijven. Vroege maxima in de 

aktiviteit van Myrmica- en Lasius-soorten zijn ook elders waargenomen. De verklaring hier¬ 

voor wordt gezocht in de voedselbehoefte van het broed, die in het voorjaar en de voorzomer 

het grootst zou zijn (Buschinger, 1975). 

De curven van M. scabrinodis op de Kunderberg en Wrakelberg wijken in die zin van die op 

de Wijlre akkers af, dat de maxima naar de zomer verschuiven (fig. la). Deze verschuiving 

correspondeert met een verandering in de expositie van de drie kalkgraslandhellingen: Wijlre 

akkers, Kunderberg en Wrakelberg zijn respectievelijk NW-, ZW- en Z-geëxponeerd. Op de 

Wijlre akkers bewoont M. scabrinodis een relatief ongunstig milieu door de ligging en de scha- 

duwrijkdom van het terrein. Deze soort wordt zelden in vochtige, schaduwrijke vegetaties aan¬ 

getroffen (Rijksinstituut voor Natuurbeheer, 1983). 

Ook bij L. niger verschillen de curven van Wijlre akkers en Wrakelberg aanzienlijk van el¬ 

kaar (fig. ld). L. niger komt op de Wrakelberg vooral in hoge, dichte vegetaties voor (o.a. in 

een vroegere boomgaard). De figuren la en ld laten zien dat het seizoensritme van boven¬ 

gronds aktieve werksters onder invloed van plaatselijke omstandigheden kan variëren. Het mi¬ 

croklimaat en speciaal het temperatuurverloop op de verschillende hellingen is in dit verband 

van betekenis. Voor M. scabrinodis en L. niger lijken er plaatselijke optima in temperatuur 

(en vochtigheid) te bestaan, waarbij de aktiviteit het hoogst is. Om deze veronderstelling te 

toetsen zijn détailgegevens nodig over de nestbevolkingen en temperatuur- en vochtigheids- 

metingen in de vegetatie, die slechts uit verder onderzoek kunnen komen. 

Dankwoord. — Dr. A. A. Mabelis (Rijksinstituut voor Natuurbeheer te Leersum) was zo 

vriendelijk het concept van dit artikel door te lezen en van commentaar te voorzien. Dank voor 

zijn nuttige aanwijzingen en verbeteringen. 
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Idiogomphoides, a new genus from Brazil (Odonata: Gomphidae) 

by 

JEAN BELLE 

ABSTRACT. — Idiogomphoides gen. nov. is described from Brazil; type-species Gom- 

phoides demoulini St. Quentin; allied to Gomphoides Selys and Phyllogomphoides Belle; in¬ 

cluding also Gomphoides ictinia Selys. Additional notes are given concerning the male holotype 

of the type-species, and illustrations of some of its structures are added. A key to the genera of 

the Gomphoidinae is constructed. 

Introduction 

In 1973, Gloyd provisionally placed the two species Gomphoides demoulini St. Quentin and 

its near ally Gomphoides ictinia Selys in the genus Phyllogomphoides. However, in attempting 

to prepare keys for the determination of the Neotropical Gomphidae, I found that the two spe¬ 

cies do not fit the characters typical of this genus. Superficially, the two species seem large¬ 

sized members of Phyllogomphoides but they disagree with the venational (Gloyd, 1973) char¬ 

acter for this genus: in the hind wing of the male, the distal portion of vein A2, or a branch of 

it, is convergent with vein A3 towards the margin. But, moreover, the form of the sexual or¬ 

gans transgresses far the bounderies of this genus. The male of demoulini (that of ictinia is un¬ 

known) agrees with the last mentioned character for the genus Gomphoides listed by Gloyd, 

1973, viz.: in the hind wing of the male, vein A2 extends almost in a straight line from the anal 

loop to the lower margin of the wing. But here the similarity with this genus ends; the sexual 

organs as well as the abdominal terminalia are built according to a quite different plan. In my 

opinion, there is no doubt about the necessity of establishing a new genus for these two notable 

dragonflies. 

Idiogomphoides gen. nov. (feminine) 

Generic diagnosis. — Allied to Gomphoides and Phyllogomphoides but differing from them 

by a number of venational and morphological characters enumerated below. 

In the male: Hind wing with distal portion of A2 diverging from A3 towards the margin. 

Anal triangle in hind wing consisting of six to eight cells; in Gomphoides and Phyllogom¬ 

phoides, normally made up of four cells. Abdomen non-foliate; in Gomphoides and Phyllogom¬ 

phoides, with side margins of abdominal segments 8 and 9 distinctly dilated, although the dila¬ 

tations are sometimes narrow. Anterior genital hamules very low and not visible in lateral view 

of abdomen, each anterior hamule with a strong, acute, recurved postero-internal hook (not 

visible in ventral view); in Gomphoides and Phyllogomphoides, more prominent and visible in 

lateral view of abdomen, being of different shape. Posterior genital hamules well-developed, 

each posterior hamule with numerous, minute black denticles at tip, and with two subapical 

internal teeth; in Gomphoides and Phyllogomphoides, each posterior hemule without minute 

black denticles and ending in a hook. 

In the female: Vulvar lamina of large size and cleft for nearly its entire length, the strong 

divisions divaricate and reaching to apex of ninth sternum; in Gomphoides and Phyllogom¬ 

phoides, much smaller and not reaching beyond basal half of ninth sternum. 
Larva unknown. 

Type-species: Gomphoides demoulini St. Quentin, 1967. 

Distribution: Eastern (coastal) regions of the South American highland. 
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Position of Idiogomphoides within the Gomphidae 

The genus Idiogomphoides belongs to the Gomphoidinae as it fits the venational characters 

typical of this subfamily, viz.: radial sector unforked, numerous intermedian cross-veins in fore 

and hind wings, and discoidal triangles and subtriangles traversed by cross-veins (here the sub¬ 

triangle of the hind wing is sometimes open). The genera pertaining to this subfamily may be 

separated by the following key: 

1. Supratriangles normally open, by way of exception a cross-vein in one of the supratriang- 

les; male anal triangle of hind wing not reaching backwards to anal angle of wing. 

. Progomphus Selys 

— Supratriangles normally crossed, by way of exception no cross-vein in one of the supra¬ 

triangles; male anal triangle of hind wing reaching backwards to anal angle of wing. 2 

2. Tenth abdominal segment with dorsal apical rim. 3 

— Tenth abdominal segment without dorsal apical rim. 4 

3. Third femur with numerous spines in distal half of outer row, these spines about as long as 

one-sixth the diameter of femur; distal segment of penis without flagellae; abdomen of fe¬ 

male more or less widened at segment 8. Aphylla Selys 

— Generally not numerous spines in distal half of outer row of third femur, these spines lon¬ 

ger than a quarter the diameter of femur; distal segment of penis with two long flagellae, 

the ouder side of each flagellum finely serrate; abdomen of female not widened at segment 

8.. Phyllocycla Calvert 

4. Abdominal segment 10 conspicuously stout and longer than segment 9; inferior caudal ap¬ 

pendage of male robust and cleft into two very strong branches, each branch with a subme¬ 

dian tooth or spur on dorsal surface. Gomphoides Selys 
— Abdominal segment 10 not conspicuously stout and shorter than segment 9; inferior caudal 

appendage of male not robust, its divisions without submedian tooth or spur on dorsal sur¬ 

face... 5 

5. In hind wing of male, the distal portion of A2 diverging from A3 towards the margin; vul¬ 

var lamina large and cleft for nearly its entire length, the strong divisions divaricate and 

reaching to apex of ninth sternum.. 

... Idiogomphoides gen. nov. 

— In hind wing of male, the distal portion of A2, or a branch of it, convergent with A3 to¬ 

wards the margin; vulvar lamina not reaching to beyond basal half of ninth sternum. 

. Phyllogomphoides Belle 

The species of Idiogomphoides 

The species of Idiogomphoides are apparently rare. Only three specimens referable to this 

genus have hitherto been collected. They belong to the two species demoulini and ictinia which 

are at a glance distinguished by the golden coastal band on the wings of the former species. 

Idiogomphoides demoulini (St. Quentin) comb. nov. 

(figs 1-6) 

Gomphoides demoulini St. Quentin, 1967: 136-137, 139 (c? genit., app. & wing detail; 9 gen- 

it.); 1973: 344. 

Negomphoides demoulini; Belle, 1970: 138. 

Phyllogomphoides demoulini; Gloyd, 1973: 6. 

This species is known only from a very teneral pair taken in Neu-Bremen, Santa Catarina, 

Brazil. Thanks to Dr Kaltenbach, of the Naturhistorisches Museum Wien at Vienna, I have 
been able to study the male holotype of this species. The very teneral type is preserved dry and 

pinned. The labels attached to the pin are: a white label “Santa Catharina Neu-Bremen Fr. 
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Figs 1-6. Idiogomphoides demoulini (St. Quentin), male holotype: 1, thoracic colour pattern; 

2, base of left hind wing; 3, occipital plate, dorsal view; 4, accessory genitalia, ventral view 

(penis not drawn); 5, the same, right lateral view; 6, penis, right lateral view. 

Hoffmann” (printed) with “11.11.37” (written) on the reverse side, an identification label 

“Gomphoides demoulini St. Quentin 6 det St. Quentin 67” (in St. Quentin’s writing), and two 

museum labels „Typus” (red) and “Coll. Nat.-Mus. Wien” (yellow). I have added the pin label 

„Idiogomphoides demoulini (St. Quentin) comb. nov. Rev. J. Belle, 1983”. The occiput is dis¬ 

tinctive; its rear is strongly vaulted and its posterior margin notably undulate. The terminal seg¬ 

ments of the abdomen are badly flattened. The apical three-quarters of the superior caudal ap¬ 

pendages are broken off and lost, and the slender upcurved branches of the U-shaped inferior 

caudal appendage are folded and partly applied against the basal parts of the superior append¬ 

ages. The reticulation of the wings is rather dense although the subtriangle in the hind wings is 

open. The cubito-anal interspace of each fore wing has an extra cross-vein at the level of the 

supratriangle. The anal triangle of the left hind wing consists of eight cells, that of the right 

hind wing has six cells but here there is an undeveloped cross-vein. Thus it seems that the male 

anal triangle in this species is normally made up of seven cells. 

The drawings of the accessory genitalia have been made with the aid of a camera lucida (de¬ 

tails completed by free hand). A diagram of the thoracic colour pattern is also offered but cau¬ 

tion must be made regarding the extent of some pectoral markings since the type is less pig¬ 

mented. 

The features mentioned here and those enumerated antea, along with the illustrations pre¬ 

sented, may further characterize the male of the type-species. 
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ldiogomphoid.es ictinia (Selys) comb. nov. 

Gomphoides ictinia Selys, 1878: 664 (72 sep.) (9). Calvert, 1948: 66. Navâs, 1916: 70-71. St. 

Quentin, 1967: 133-134 (9 genit., thorax & detail wing); 1973: 334. 

Negomphoides ictinia; Belle 1970: 2, 136-138 (9 genit.). 

Phyllogomphoides ictinius; Gloyd, 1973: 6. 

This species was described from Pernambuco, Brazil. It is still represented in the collection 

of Edm. de Selys Longchamps at Brussels by a single female. The specimen was already com¬ 

mented and figured by St. Quentin (1967) and Belle (1970). In addition to the lack of golden 

bands on the wings, this species differs from demoulini in the form of the occiput in having the 

hind margin nearly straight, and in the coloration of the pterothorax in having the dorsum with 

two pale 7-marks and the lateral sides with two pale stripes. 
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Addition to the revision of the genus Zele Curtis (Hymenoptera: 
Braconidae) 

by 

C. van ACHTERBERG 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

ABSTRACT. — The Zele albiditarsus-complex is reconsidered, resulting in the separation 

of Zele deceptor (Wesmael, 1835) stat. nov. as a valid species. The Holarctic Z. deceptor has 3 

Holarctic forms: f. deceptor (Wesmael, 1835), f. pallitarsis (Cresson, 1872) comb, nov., and f. 

rufulus (Thomson, 1895) comb, nov., the latter formerly treated as a synonym of the nominate 

form of Zele albiditarsus Curtis, 1832. Meteorus reticulatus Muesebeck, 1923 and M. separan- 

dus Fischer, 1957 are new synonyms of f. deceptor; Meteorus maximus Muesebeck, 1923 and 

M. romani Fahringer, 1930 are new synonyms of f. rufulus. 

Introduction 

In my revision of the subfamily Zelinae auct. (Van Achterberg, 1979) I included a revision of 

the genus Zele Curtis, 1832 (Braconidae: Euphorinae-Meteorini). However, the Zele albiditar- 

sus-complex proved problematic, since I was unable to find morphological differences to sep¬ 

arate Z. deceptor (Wesmael, 1835) from Z. albiditarsus Curtis, 1832. Both are morphologically 

very similar, but differ in size and colour, which is considered inadequate for separation. After 

the publication of the revision research revealed that there are some minute differences in the 

shape of the fore leg (figs 1-5 versus fig. 6). In addition, Dr. M. R. Shaw (Edinburgh) who 

studied the biology of deceptor and albiditarsus in Great Britain, informed me that the biology 

is different. This is also expressed in a preference of Z. deceptor for hosts belonging to the Geo- 

metridae and of albiditarsus for Noctuidae. This seems to be no more than a general prefer¬ 

ence; I have examined for the revision several specimens reared from other host-families but 

the preferred ones. 

The specimens mentioned in my revision under albiditarsus originating from the Nearctic re¬ 

gion (including Mexico), Nepal, India, Burma, and China belong to Zele deceptor f. rufulus 

(Thomson, 1895). From the West Palaearctic region this form is known to me from Sweden 

(types, Skâne), West Germany (Spessart, G. van Rossem), and Austria (Gastern, C. J. Zwak¬ 

hals). 

Key to the species of the Zele albiditarsus-complex 

The part of the key to the Zele species in Van Achterberg, 1979 (p. 362-363) should be 

changed as follows: 

12. Length of fore femur 6.2-8.4 times its maximum width in lateral view (figs 1-5); clypeal ven¬ 

tral margin wide and usually less upcurved in lateral view (figs 7-9); length of fore spur 0.2- 

0.4 times fore basitarsus (figs 1,5); vein r of hind wing usually absent or obsolescent; length 

of fore wing usually less than 8 mm; length of ovipositor sheath 0.19-0.33 times fore wing; 

colour of hind tarsus variable; mainly parasites of Geometridae; (deceptor (Wesmael, 1835) 

. 13 

— Length of fore femur 5.0-6.0 times its maximum width in lateral view (fig. 6); clypeal ven¬ 

tral margin usually comparatively narrow and upcurved in lateral view (figs 10, 11); length 

of fore spur 0.4-0.5 times fore basitarsus (fig. 6); vein r of hind wing present, exceptionally 

in small specimens absent; length of fore wing usually more than 8 mm; length of ovipositor 

sheath 0.22-0.27 times fore wing; hind tarsus (yellowish-)white; mainly parasites of Noctui¬ 

dae; (Palaearctic, including Japan). albiditarsus Curtis, 1832 
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Figs 1-6. Fore femur and tibia of Zele spp. (scale-line = 1 mm). 1, Zele deceptor f. rufulus 

(Thomson), 6, lectotype, Sweden; 2, id. (“maximus Muesebeck”), 9, U.S.A. (South Caroli¬ 

na, Clemson); 3, id., 9, Canada (Yukon Territory, Dawson); 4, id., 9, Nepal; 5, Zele deceptor 

f. deceptor (Wesmael), 9, Netherlands (Meijendel); 6, Zele albiditarsus Curtis, 9, Austria 

(Leibnitz). Figs 7-11. Lateral aspect of middle of clypeus of Zele spp. (scale-line = 0.2 mm). 7, 

Zele deceptor f. rufulus (Thomson), 9, Canada (Yukon Territory, Dawson); 8, id., 9, Nepal; 

9, Zele deceptor f. deceptor (Wesmael), 9, Netherlands (Muiderberg); 10, Zele albiditarsus 

(Curtis), 9 , Netherlands (Oostvoorne); 11, id., 9 , Austria (Leibnitz). 

Syn.: Zele testaceator Curtis, 1832; Perilitus albitarsis Nees, 1834; Meteorus albitar- 

sis Haliday, 1835; Perilitus dispar Wesmael, 1835; Meteorus calcitrator Curtis, 1837; 

Perilitus wesmaeli Boie, 1850. 

13. Length of vein 1-M of hind wing 0.4-0.8 times vein cu-a; colour of hind tarsus variable; 

OOL 0.3-1.0 times diameter of ocellus. 14 

— Length of vein 1-M of hind wing 0.9-1.3 times vein cu-a; hind tarsus yellowish or whitish (if 

infuscated, cf. levis (Muesebeck); OOL 0.8-1.4 times diameter of ocellus; (mainly Nearctic) 

. deceptor f. pallitarsis (Cresson, 1872) 

14. Hind tarsus largely whitish or white; (mainly Nearctic (including Mexico), and East Pal- 

aearctic (including Himalayan area)). deceptor f. rufulus (Thomson, 1895) 

Syn.: Meteorus maximus Muesebeck, 1923 syn. nov.; Meteorus romani Fahringer, 

1930 syn. nov. (melanistic form). 

— Hind tarsus brownish-yellow or infuscated; (mainly North Nearctic and West Palaearctic) 

. deceptor f. deceptor (Wesmael, 1835) 

Syn.: Meteorus reticulatus Muesebeck, 1923 syn. nov.; Meteorus separandus Fischer, 

1957, syn. nov. (melanistic form). 
Notes. — Mexican specimens of Zele levis (Muesebeck, 1923) are close to Zele deceptor f. 

rufulus (Thomson). The Mexican specimens of both species can be separated as follows: 

1. Precoxal sulcus at most superficially sculptured; hind tarsus brownish; length of 1st tergite 
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1.7-2.2 times its apical width; length of ovipositor sheath 0.19-0.23 times fore wing. 

.... levis (Muesebeck, 1923) 

— Precoxal sulcus extensively sculptured; hind tarsus whitish; length of 1st tergite 2.2-3.2 

times its apical width; length of ovipositor sheath of Mexican specimens 0.26-0.32 times 

fore wing._ deceptor f. rufulus (Thomson, 1895) 

Zele caligatus (Haliday, 1835) has been reared from Eupithecia assimilata (Doubleday) 

(Geometridae) in the Netherlands (Blerick, Limburg, J. M. G. Rootbeen). It is a new host re¬ 

cord and Z. caligatus is a new species for the Dutch fauna. 
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ZANDEN, G. VAN DER, 1982. TABEU EN VERSPREIDINGSATLAS VAN DE 

NEDERLANDSE NIET-PARASITAIRE MEGACHILIDAE (MYMENQgTERA: API- 

DAE); met tekeningen van J* J. A. jVL Wessendorp; Nederlandse Faunistisch? Mededelingen 

no. 3: 1-48; prijs ƒ 17,50. 

In deze derde mededeling van EIS-Nederland wordt een kleine groep van de Nederlandse 

bijen behandeld, nl. die groep van bijen, waarvan de wijfjs stuifmeel verzamelen aan de onder¬ 

zijde van het achterlijf. Na enige korte inleidende hoofdstukjes geeft de schrijver een determi- 

neertabel tot de geslachten van de Megachilidae (waaronder ook twee geslachten van koe- 

koeksbijen), gevolgd door tabellen waarmee de soorten te bepalen zijn. Hierna komen er per 

soort een verspreidingskaartje en enkele biologische bijzonderheden, waaronder gegevens 

over vliegtijd en bloembezoek. Een korte literatuurlijst verwijst naar oude gegevens. 

De opbouw van het boekje suggereert, dat ook leken hiejmeé noeten kunnen werken. He¬ 

laas heb ik de indruk, dat het voor deze groep van mensen geen eenvoudige zaak is. Geregeld 

komt de leek termen tegen, die niet verklaard worden en die ook niet met behulp van de figu¬ 

ren te duiden zijn. Daarnaast bevat het werk nogal wat onnauwkeurigheden. Zo moet Pelargo¬ 

nium op p. 4 Geranium zijn. Waar is in fig. 6 het postscutellum gebleven? De kaken van Chali- 

codoma 9 hebben twee tanden: fig. 3 geeft drie tanden! Osmia maritima*Friese is niet alleen 

van de kust van N. en W.-Europa bekend, maar is ook gevonden in de Alpen en de Pyreneeën 

(vandaar het synoniem O. alticola Benoist). Een grondiger correctie van manuscript en druk¬ 

proef zou de waarde van dit werkje ten goede gekomen zijn. 

Veel zorg is besteed aan de verspreidingskaartjes en aan een opsomming van de planten 

waarvan de bloemen door deze bijen bezocht worden. Bij deze opgave had ik graag willen we¬ 

ten, of er een verschil is in bloemenbezoek tussen mannetjes en vrouwtjes. Immers, bij de wijf¬ 

jes gaat het om het verzamelen van stuifmeel en nectar en bij de mannetjes alleen om nectar. 

Tot slot wil ik benadrukken, dat het niet juist is alleen in negatieve termen over dit boekje te 

spreken. Ondanks alle onnauwkeurigheden, die in een eventuele volgende druk weggewerkt 

kunnen worden, geeft dit boekje aan de enigszins ingewerkte liefhebber een goed overzicht 

van de Megachilidae in Nederland. — H. Wiering. 
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Polistes (P.) gallicus (Linnaeus) nieuw voor de Nederlandse fauna 
(Hymenoptera: Vespidae) 

door 

R. T. SIMONTHOMAS 

ABSTRACT. — Polistes (P.) gallicus (Linnaeus) new to fauna of the Netherlands (Hyme¬ 

noptera: Vespidae). The species is recorded from three localities, in one case (Amsterdam) 

based on the find of a nest. This range extension matches new records from northern Germany. 

A key is given to the three species known from the Benelux, viz. biglumis bimaculatus, galli¬ 

cus, and nimpha. 

Polistes gallicus hoort in een warmer klimaat thuis dan het onze. Tot nu toe werd deze soort 

driemaal in Nederland aangetroffen. In september 1983 vond de heer H. C. Köningen een nest 

met wespen erop (fig. 1) onder een blok graniet in Amstelveen. Het nest en de wespen zijn 

thans in het Instituut voor Taxonomische Zoölogie te Amsterdam. De heer R. Leys vond in 

Ede een vrouwtje op Bruidssluier (29.VIII. 1976). Dit exemplaar bevindt zich eveneens in het 

I.T.Z. Een derde vondst werd gedaan in huis bij de heer P. Poot in Maastricht. Het betreft één 

exemplaar dat tegen het raam zat en na de overwintering actief was geworden. Hij bevindt zich 

in de collectie van Br. V. Lefeber (etiket: Maastricht, 31.III. 1968, P. Poot). 

Polistes gallicus komt zeer algemeen voor in het mediterrane gebied en in Midden Europa. 

De wesp is vrij zeldzaam in Noord-Frankrijk (Guiglia, 1972). Uit België is één vangst bekend: 

Virton, 29 september 1970 (Delmotte, 1982). In Duitsland is de soort in het zuiden vrij alge¬ 

meen. In het noorden is hij schaars; de nesten komen slechts op beschutte plaatsen voor zoals 

in gaten in muren, onder stenen, ijzeren pijpen, in nestkastjes en onder dakpannen (Blüthgen. 

1961). Er werden enkele exemplaren gevangen in Berlijn en Stettin. 
Dat P. gallicus thans tot driemaal toe in Nederland werd aangetroffen is vermoedelijk te 

danken aan een aantal warme zomers in de laatste twintig jaar. Gedurende de jaren 1936-1956 

breidde de soort zijn areaal in Duitsland eveneens in noordwestelijke richting sterk uit (Blüth¬ 

gen, 1956). 

Hetzelfde verschijnsel is bekend van een andere wesp: de Bijenwolf, Plülanthus triangulum 
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(Fabricius), komt ook na een opeenvolging van warme zomers veel noordelijker voor dan het 

mediterrane gebied waar hij thuis hoort. Deze graafwesp werd in 1983 in vrije grote pseudoko- 

lonies nabij Amsterdam, Uden, Leiden en Deventer aangetroffen. 

Uit de literatuur blijkt dat in Nederland (Zuid-Limburg, Nuth, 30.IX. 1949) éénmaal ook nog 

een andere Polistes-soort is gevonden (Sanders, 1949). Dit is de ondersoort P. biglumis bima- 

culatus (Fourcroy) (= P. dubia Kohl). Deze ondersoort komt voornamelijk voor in Midden- en 

Zuid-Europa en in Noord-Afrika (Guiglia, 1972). Incidenteel wordt hij ook in de Ardennen en 

Luxemburg aangetroffen (Leclercq, Gaspar & Verstraete, 1970). De typische ondersoort. P. 

b. biglumis (Linnaeus), komt uitsluitend in Scandinavië voor. 

Er is nog een derde Polistes-soort die af en toe in West-Europa wordt gezien. Dit is P. nim- 

pha (Christ) die in enkele gevallen op warme plaatsen in het zuiden van de Ardennen werd 

aangetroffen (Leclercq, Gaspar & Verstraete, 1970). Deze soort heeft als verspreiding Mid- 

den-Europa en vooral het mediterrane gebied, hoewel hij zeldzaam is in Noord-Afrika. In Ne¬ 

derland is de soort nog nooit gevonden. 

De onderstaande determinatietabel werd opgesteld om het geslacht Polistes van andere wes¬ 

pen te kunnen onderscheiden en om de drie zojuist genoemde soorten op naam te brengen. 

Tabel tot de families en subfamilies van de Vespoidea, het geslacht Polistes en de soorten van 

Polistes van de Benelux. 

1. Klauwen gespleten of met een kleine tand aan de binnenzijde; middentibia met meestal 

één spoor aan het einde; solitaire wespen. Eumenidae 

— Klauwen niet gespleten en zonder tand; middentibia met twee sporen aan het einde; socia¬ 

le plooiwespen; Vespidae. 2 

2. Eindrand van de clypeus in het midden breed en afgerond, recht afgesneden of iets uitge¬ 

hold; laatste antennelid niet afgeplat; kauwrand van de mandibels schuin op de lengteas 

(fig. 2); achtervleugel zonder basale lob; eerste abdominale segment naar voren plotseling 

versmald en loodrecht afgeknot (fig. 3); nest met één of meer horizontale raten met papier 

omhulsel; Papierwespen. Vespinae 

— Eindrand van de clypeus in het midden puntig naar voren uitgetrokken (fig. 4); laatste an¬ 

tennelid afgeplat en de top soms opgerold (fig. 5); kauwrand van de mandibels ongeveer 

loodrecht op de lengteas (fig. 7); achtervleugel met duidelijke basale lob; eerste abdomi¬ 

nale segment naar voren geleidelijk versmald (fig. 6); nest met één horizontale of vertikale 

raat zonder papier omhulsel; Polistinae en genus Polistes. 3 

3. Vrouwtjes en werksters; twaalf antenneleden; abdomen 6 zichtbare segmenten. 4 

— Mannetjes; dertien antenneleden; abdomen 7 zichtbare segmenten. 6 

4. Genea zwart; mandibels met gele vlek; dorsale deel van de antenne zwart; clypeus meestal 

geheel of voor het grootste deel zwart; epinotum meestal geheel zwart, een enkele maal 

met twee smalle gele lengtelijnen; laatste urosterniet zwart. 

. biglumis bimaculatus (Fourcroy) 

— Genea geel; mandibels zwart. 5 

5. Dorsale deel van de antennen geel en tot en met het midden van het derde segment zwart; 

clypeus geheel geel, zelden met een smalle zwarte band; laatste urosterniet geheel geel. 

. gallicus (Linnaeus) 

— Dorsale deel van de gehele antenne min of meer zwart; clypeus meestal met een zwarte 

dwarsband; laatste urosterniet geheel zwart of met een gele vlek aan de top. 

. nimpha (Christ) 

6. Laterale rand van de clypeus duidelijk verhoogd tot een richel; verhoging tussen de anten¬ 

nen met een diepe lengtegroef; antenne meer of minder donker van boven; laatste anten- 

nesegment van boven gezien twee en een half maal zo lang als breed. nimpha (Christ) 

— Laterale rand van de clypeus niet verhoogd of slechts een weinig aan de basis; ruimte tus¬ 

sen de antennen niet of weinig gegroefd; dorsale deel van de antennen zwart tot midden 

van het derde segment of geheel tot aan de top van de antenne; laatste antennesegment 
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Fig. 1. Nest met wespen van Polistes gallicus. Foto: Henk van Halm. 

van boven gezien conisch, anderhalf tot twee maal zo lang als breed. 7 

7. Clypeus met duidelijke dubbele punctering, uit de grote punten ontspringen rechtopstaan¬ 

de haren; dorsale deel van de antenne geel en zwart tot het midden van het derde segment; 

laatste antennesegment (van opzij gezien) anderhalf maal zo lang als breed; opvallend gele 

individuen. gallicus (Linnaeus) 

— Clypeus met eenvoudige punctering op de bovenste helft, zonder opstaande haren; dorsale 

deel van de antenne zwart tot aan de top; laatste antennesegment (van opzij gezien) onge¬ 

veer twee maal zo lang als breed; meestal donkere individuen. 

... . biglumis bimaculatus (Fourcroy) 
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Figs 2-7. 2, rechter mandibel van Dolichovespula (frontaal); 3, abdomen van Paravespula ger¬ 

manica (dorsaal); 4, clypeus van P. gallicus (frontaal); 5, antenne van het genus Polistes 6 (la¬ 

teraal); 6, abdomen van Polistes nimpha (dorsaal); 7, rechter mandibel van Polistes gallicus 

(frontaal). 
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New and interesting Dutch Delphacidae (Homoptera, Auchenorrhyncha) 

by 

C. F. M. den BIEMAN & C. J. H. BOOY 

Laboratory of Entomology, Landbouwhogeschool, Wageningen 

ABSTRACT. — Twelve delphacid species are recorded as new for the Dutch fauna: Kelisia 

guttula, K. ribauti, Anakelisia fasciata, Chloriona dorsata, C. vasconica, Paraliburnia clypealis, 

Megamelodes lequesnei, Muellerianella extrusa, Acanthodelphax denticauda, Florodelphax 

paryphasma, Xanthodelphax flaveolus and Criomorphus borealis. Distributional data and infor¬ 

mation about the ecology of these species are provided. Previous Dutch records of Stiroma affi- 

nis and Ribautodelphax imitans are incorrect. 

Introduction 

Gravestein (1976) listed 57 species of Delphacidae, which had been found in the Netherlands 

up to 1976. Before that time, however, planthoppers were studied only by a few Dutch ento¬ 

mologists. In the last few years the knowledge about the ecology and distribution of Dutch Del¬ 

phacidae has strongly increased due to extensive studies of the biosystematic research group in 

Wageningen. For the purpose of a European Invertebrate Survey project, field studies and ex¬ 

amination of the material in Dutch musea and private collections were undertaken. These 

studies resulted in the discovery of several new species for the Dutch fauna, which are dis¬ 

cussed in this paper. Ecological information for these species and some other species is pro¬ 
vided. 

For each species localities are given with the UTM coordinates for 1 x 1 km squares. Re¬ 

cords are listed by province. The material is preserved in the collections of the following institu¬ 

tions and in the collections of the authors: Laboratory of Entomology, Wageningen (LHW); 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden (RMNH); Instituut voor Taxonomische Zoölo¬ 

gie (Zoölogisch Museum), Amsterdam (ZMA); Collection C. F. M. den Bieman (CdB), Col¬ 

lection C. J. H. Booij (CB). 

Abbreviations used: B-brachypterous; M-macropterous; Ll-L5-larval instars. 

Results of the survey 

Kelisia guttula (Germar, 1818), f. n. sp. 

Limburg: Sibbe, Gerendal, GS 0035, 12.IX. 1977, 1 ó M, 1 $ M pitfall traps RIN, calcar¬ 

eous grassland. Gronsveld, Savelsbos, Zure Dries, FS 9332, 1/21.X. 1981, 1 $ M pitfall traps 

RIN, small calcareous grassland. Stokhem, Berghofweide, GS 0235, 1/21.X.1981, 1 $ M pit- 

fall traps RIN, calcareous grassland (All LHW). See also Cobben et al. (1983). Wijlre, Wra- 

kelberg, GS 0437, 2.IX. 1982, 17 6 6 M, 20 9 9 M, many L4 and L5, on Carex flacca Schreb. 

in a calcareous grassland, leg. CdB (CdB, LHW). 

Kelisia guttula is clearly restricted to the calcareous region of the Netherlands; it is univoltine 

and hibernates in the egg-stage. Müller (1978) suggested that K. guttula possibly lives on Carex 

flacca. Our collectings and successful rearings on Carex flacca confirm this suggestion. 

Kelisia ribauti Wagner, 1938, f. n. sp. 

Gelderland: Wychen, Hatertse en Overasseltse Vennen, FT 9241, 13.VIII. 1979, 1 <3 M, 

Molinia caerulea (L.) Moench moor, leg. CdB (CdB). 
The taxonomy of the Kelisia ribauti group is rather complicated and needs a thorough 

biosystematic study. A reliable distinction between K. ribauti and K. sabulicola Wagner by 
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morphological characters is hardly possible, but these species are ecologically clearly distinct. 

K. sabulicola is found at sand dunes and lives monophagous on Carex arenaria L. K. ribauti 

(western European form) is a species of damp meadows, moors etc., K. ribauti lives on Carex 

species a.o. Carex elongata L. (Wagner & Franz 1961). Both species are univoltine and hiber¬ 

nate in the egg-stage (Müller 1957). 

Anakelisia fasciata (Kirschbaum, 1868) f. n. sp. 

Utrecht: Overlangbroek, FT 6362, 28.VIII. 1974, 40 8 8 B, 99 $ 9 B with a "D-vac” suction 

apparatus, leg. R. PL Cobben & P. Mols (LHW); 20. VIII. 1977, 11 8 8 B,22 99 B,299 M; 

29.VIII. 1981, 5 8 8 B, 15 9 9 B on Carex acuta L. in a Fraxinus excelsior coppice (LHW). 

Gelderland: Waardenburg, Komgronden reservaat Tielerwaard, FT 5346, 13.VIII. 1981, 8 

8 8 B, 20 9 9 B on Carex riparia Curt, in a wet alluvial Populus forest, leg. R. H. Cobben, T. 

Heyerman, CB (LHW, CB). 

Anakelisia fasciata inhabits damp sedge vegetations like moors, bogs, lake shores etc., it is 

univoltine, hibernates mainly in the egg-stage, but also some females hibernate (Müller 1957). 

A. fasciata seems to be a very local species. 

Chloriona dorsata Edwards, 1898, f. n. sp. 

Zuid-Holland: Den Haag, 10.VII. 1977, 3 c3 <3 M, 5 9 9 B, leg. K. de Jong (RMNH, and 

coll. W. Gravestein). Noord-Holland: Amsterdam, 16.VI.1976, 3 6 8 M, 11 9 9 B, leg. W. 

Gravestein (ZMA). Gelderland: Boven Leeuwen, FT 7348, 4 8 8 M, 1 9 B, together with C. 

smaragdula (Stâl) on Phragmites along a small ditch, leg. CdB (CdB). 

Chloriona dorsata lives on Phragmites, is univoltine and hibernates in the larval stage. This 

species has a limited distribution in NW Europe: England, Denmark, S. Sweden, Poland and 

France (Nast 1972, Ossiannilsson 1978). 

Chloriona vasconica Ribaut, 1934, f. n. sp. 

Utrecht: Leersum, Broekhuizen, FT 6464, 3.VI. 1982, 1 8 M, 5 9 9 B, leg. CdB (CdB) to¬ 

gether with Chloriona smaragdula on Phragmites along a small ditch. Gelderland: Uddel, Ud- 

deler Meer, FT 8892, 12.VI.1982, 2 6 6 M, 1 9 M, 7 9 9 B, leg. CdB (CdB) on Phragmites 

along a small lake. 

Chloriona vasconica lives on Phragmites, is univoltine and hibernates in the larval stage. A 
widespread species in the Palaearctis. 

Paraliburnia clypealis (J. Sahlberg, 1871), f. n. sp. 

Limburg: Piasmolen, St. Jansberg, GT 0335, 7.VI. 1958, 4 6 6 B, 9 9 9 B. leg. R. H. Cob¬ 

ben (LHW). Haelen, GS 0781, 31.V. 1982, 5c3 8 B, 1 9 B, on Calamagrostis canescens (Web.) 

Roth in a brookland under willows and 2 8 8 B, 6 L4-L5 on Eriophorum vaginatum L. at a 

swampy, shaded place; the collected larvae developed to adults when reared on this plant, leg. 

CdB (CdB). Beegden, GS 0376, 30.VIII. 1982, 1 8 B on Molinia caerulea at the border of a 

small eutrophic pool; same place 2.IX. 1982 1 9 B on M. caerulea, leg. CdB (CdB). Gelder¬ 

land: Veenendaal, Blauwe Hel, FT 7665/FT 7666, 29.V. 1981, 1 8 B, 1 9 B, 1 9 M, leg. CB 

(CB) together with Paraliburnia adela (Flor) on C. canescens in a wet fen; same place 

12.VI. 1981 5 8 8 B, 4 9 9B, leg. CB (CdB) only P. clypealis on C. canescens. Appeltern, FT 

7945, 23.V. 1982, 1<3 B, 2 9 9 B, in a shady alluvial forest on Calamagrostis canescens same 

place 28.VIII. 1982, 10 8 8 B, 12 9 9 B, many L4-L5 on a Carex sp. at a very wet, exposed 

place, leg. CdB (CdB). Hoge Veluwe, Deelense Was, FT 9573, 8.VI. 1982, 1 8 M on Eriopho¬ 

rum angustifolium Honckeny in a dried-up moor, leg. CdB (CdB). Friesland: Drachten, 

3.VI. 1967, 1 9 B (leg. and coll. W. Gravestein). Terschelling 29.VIII. 1981, 2 8 8 B on C. 
canescens on the shore of a dune pool, leg. CB (CB). 
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Paraliburnia clypealis is a rarely collected species and reported only from Sweden, England, 

Finland, USSR (n. Russia), Czechoslovakia (Moravia), DDR (Nast 1972) and BRD (Remane 

1962). Ossiannilsson (1978), Schiemenz (1976), Dlabola (1969), Remane (1962) and LeQuesne 

(1960) reported catches on Calamagrostis canescens on wet places: fens, peatmoors, wet mead¬ 

ows etc. Remane (1962) mentioned that P. clypealis has hidden life habits and lives near to the 

base of C. canescens. This species is alleged to have a relict distribution in Central Europe. 

Schiemenz (1976) collected this species in four East German peat moors and stated that it is 

univoltine with adults occurring from the beginning of June till the middle of August and has a 

larval hibernation. In Scandinavia P. clypealis is also univoltine with adults appearing in June- 

July (Ossiannilsson 1978). In the Netherlands this species is clearly bivoltine with adults from 

end May-June and August-September, it is usually found on C. canescens, but is also collected 

from Eriophorum vaginatum, E. angustifolium, Molinia caerulea and on Car ex, all in wet 

biotopes. Probably P. clypealis has a wider distribution in W. Europe, but has been rarely col¬ 

lected due to its hidden life habits. 

Megamelodes lequesnei Wagner, 1963, f. n. sp. 

Zeeland: Nieuw en St. Joosland, 28.VIII. 1953, 1 9 B, leg. P. Brakman (det. W. Wagner 

1963, coll. W. Gravestein). 

Megamelodes lequesnei is often confused with M. quadrimaculatus (Signoret, 1865). Le¬ 

Quesne (1960) figured both Megamelodes species but misinterpreted the names. M. quadrima¬ 

culatus sensu LeQuesne (1960) is M. lequesnei. M. fieberi (Scott, 1870) was synonymized with 

M. quadrimaculatus (Signoret, 1865) by Wagner (1963). This species was treated by LeQuesne 

(1960) under the name of M. fieberi. 

The distribution of M. lequesnei is not well known due to this confusion (Nast 1972). This 

species lives locally at marshy places, but nothing is known about its hostplants. 

Megamelodes quadrimaculatus (Signoret, 1865) 

Lauterer (1980) mentions M. quadrimaculatus as a very rare, paludicolous species. It is 

known to occur in Ireland, England and Wales, the Netherlands, Belgium, France, DDR, 

BRD, Hungary, Italy, Czechoslovakia and the Madeira Archipelago. In these countries, it oc¬ 

curs in a few localities. It lives mainly on the soil surface in swampy areas on Carex spp and is 

probably very hygrophilous. 

In the Netherlands, M. quadrimaculatus is known from 9 localities and adults were collected 

from May until January mostly on rather humid places, but one locality is rather exceptional. 

In 1981 a population was discovered along a shaded wood-path in Gelderland; Slijk-Ewijk, 

Landgoed Loenen, FT 8952, 20.VII, one larva on Poa annua. one larve on Agrostis tenuis; 

29.VII, three larvae on Poa pratensis (all larvae developed on these respective plants); 4.VIII, 

2 9 9 B, 5 6 6 B on A. tenuis; 13.VIII, 1 9 B on P. annua\ 27.VIII, 1 S B, 1 9 B on A. tenuis 

(all leg. G. van Amelsvoort) and 23.VIII, 1 6 B on A. tenuis, leg. CdB (CdB). This species 

was also collected numerously in this alluvial forest in pit-falls. 

Morris (1974) mentioned a comparable collecting site “4.IX. 1971, The Burren, Ireland 1 9 

along a woodland pathway”. Drosopoulos (1982) reported collecting and rearing of this species 

on dicotylous plants: Mentha aquatica and other hygrophilous plants. 

Muellerianella extrusa (Scott, 1871), f. n. sp. 

The biosystematics of the genus Muellerianella in Western Europe have been extensively 

studied by Drosopoulos ( 1977) and Booij ( 1982). 

M. extrusa was recently separated from M. fairmairei (Perris, 1857) by Booij (1982). It is a 

monovoltine species living monophagous on Molinia caerulea mostly in bogs, moors, margins 



120 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 44, 1. VIII. 1984 

of oligotrophic pools etc. M. extrusa was subsequently recorded from more than 40 localities in 

the Netherlands and adults were found from June up to early November. 

Booij (1982) mentioned samples taken by Morris of extrusa-like individuals from Castor 

Hanglands (England) in a vegetation dominated by Arrhenatherum elatius (L.) and Brachypo- 

dium pinnatum (L.) P.B. 1 d B and 2 9 9 B of this form were collected in the province of Lim¬ 

burg: 2.VIII. 1982. Kunrade, Kunderberg, GS 0839, on A. elatius from a dry calcareous hill- 

slope; B. pinnatum was the dominant grass species on this spot. The taxonomic status of this 

form is under study. 

Acanthodelphax denticauda (Boheman, 1847), f. n. sp. 

Utrecht: Overlangbroek, FT 6362, 10.VII.1974, 9 33 B, 7 9 9 B; 30.VII.1974, 51 <3<3 B, 

12 9 9 B; 20.VIII. 1974, 11 <3c3 B, 1 9 B; 19.IX. 1974, 1 (3 B, all leg. Drosopoulos (LHW); 

8.VIII.1973, 1 c3 B, 1 9 B; 31.VII.1973, 7 6 6 B, 3 9 9 B, leg. P. Mols (LHW); 29.VII.1977, 

4 <3 <3 B, 2 9 9 B, leg. CB (CB); 20.V.1982, 10 <5 6 B, 8 9 9 B, leg. P. de Vrijer (LHW), 

17.VI.1983, 2 c3<3 B, leg. CdB (CdB), all on Deschampsia caespitosa (L.) P.B. in a Fraxinus 

excelsior coppice. 

This univoltine species was collected exclusively on D. caespitosa and was also reared on this 

plant (Drosopoulos 1977). Despite extensive collecting on D. caespitosa in all parts of the 

Netherlands, A. denticauda was only found in Overlangbroek, so it is probably a very rare spe¬ 

cies in the Netherlands. In most of its range A. denticauda is very rare, only in Sweden, it is 

locally abundant (Ossiannilsson 1978). D. caespitosa did not occur at moravian localities 

(Czechoslovakia) and Calamagrostis canescens is suggested as a hostplant (Lauterer 1980). 

Florodelphaxparyphasma (Flor, 1861), f. n. sp. 

Overijssel: Kalenberg, Weerribben, FU 9853/FU 9754, 7.VI. 1981, 1 c3 M, leg. Th. Heyer- 

man (LHW). Swept along a road side in an extensive marshy area. Gelderland: Buren, FT 

5954, 5.VI. 1983. 1 <3 M swept in an unfertilized meadow, leg. CdB (CdB). 

Florodelphax paryphasma is known from Sweden, England, USSR (Estonia, Kazakhstan, 

Latvia, M. Russia), DDR and BRD (Nast 1972). In the BRD this species is known from three 

localities only. F. paryphasma is collected in wet meadows, peatmoors etc.; the hostplants are 

unknown (Droste et al. 1980, Marchand 1953, Emmrich 1966). 

Xanthodelphax flaveolus (Flor, 1861), f. n. sp. 

Limburg: Herkenbosch, Meijnweg, LB 0072, 9.VI. 1982, 1 <3 B together with X. stramineus 

(Stäl) on a grassy Calluna heath dominated by Agrostis tenuis Sibth. and Festuca ovina L., leg. 

CdB (CdB). 

X. flaveolus is known from most countries in W. Europe from xerophilous and mesophilous 

habitats (Schiemenz 1969). The ecology of this species is poorly known; its hostplants are un¬ 

known and even its mode of hibernation is unclear. Schiemenz (1969) suggested that it hiber¬ 

nates in the egg-stage in the DDR. In Finland X. flaveolus and X. stramineus, which are often 

found together, have the same phenology (Kontkanen 1952); X. stramineus is a bivoltine spe¬ 

cies in our country and has a larval diapause (Müller 1957, Remane 1958). 

Criomorphus borealis (J. Sahlberg, 1871), f. n. sp. 

Limburg: Plasmolen, St. Jansberg, GT 0335, 7.V. 1958, 1 3 B at a flush, leg. R. H. Cobben 

(LHW). Haelen, GS 0781, 31.V. 1982. 1 3 B, 2 9 9 B together with Paraliburnia clypealis on 

Calamagrostis canescens in a brookland under willows, same place, 29.V. 1983, 2 c3c3 B, 4 

9 9 B. Beegden, GS 0376, 30. V. 1982, 1 3 Mon Agrostis tenuis in a Calluna heath, leg. CdB 

(CdB). Gelderland: Appeltern, FT 7945, 23.V. 1982, 2 c3 c3 B, 1 9 B together with P. clypealis 
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on C. canescens in an alluvial forest, leg. CdB (CdB). Groesbeek: GT 0438/GT 0538, 

13. VI. 1983, 1 6 B, 29 9 B; 21 .VI. 1983, 3 <3 <3 B, 4 9 9 B, one male parasitised by a Pipuncu- 

lid, leg. CB (CB), on shaded C. canescens in a brookland. 

Criomorphus borealis is known from Czechoslovakia, Sweden, Norway, Finland, DDR, Po¬ 

land, USSR, (Estonia, Latvia, M. Russia, Nw. Siberia) and Mongolia (Nast 1972). The discov¬ 

ery of C. borealis in the Netherlands is striking, because this species was not known from W. 

Europe thus far and the nearest localities are in the DDR (Schiemenz 1976) and W. Berlin 

(Strübing 1960). The Dutch habitats correspond very well with the habitats of this species in 

the DDR and Scandinavia: brooklands, forested moors, birch forests etc. In these countries C. 

borealis is univoltine and collected on C. canescens (Schiemenz 1976, Ossiannilsson 1978). 

Strübing (1960) reared C. borealis successful on C. canescens. Also in our country C. borealis is 

univoltine; visits to the collecting sites in July and August were unsuccessful. The populations 

seem to be small, since only a few animals were collected on each location despite of much ef¬ 

fort. Ossiannilsson (1978) stated the rareness of macropterous individuals; the macropterous 

male, collected in Beegden outside the normal habitat, probably was a migrant. 

Criomorphus albomarginatus Curtis, 1833 

C. albomarginatus is a monovoltine species in the Netherlands from road sides, open forests, 

shaded sand dunes etc. It hibernates in the larval stage (Müller 1957). Adults were collected 

from 7 May till 19 July, with a maximum in the last week of May and the first week of June. A 

sample of 18 â 6 and 9 9 and many L2-L3 in Gelderland: Boven Leeuwen, FT 7348, 

28.VIII. 1982, on Festuca rubra in an alluvial poplar-forest was quite surprising and could indi¬ 

cate a partial second generation. A closer examination showed that all adults were parasitized 

by Strepsiptera. It may be that the life span of the parasitized adults of the first generation is 

prolonged till the time that the larvae of the next generation are big enough to become parasit¬ 

ized by the triangulae. The prolongation of the life span due to stylopisation was also observed 
for Xanthodelphax stramineus, Dicranotropis hamata (Boheman), Chloriona glaucescens Fie¬ 

ber and C. smaragdula (Lindberg 1939, 1949). This phenomenon could explain the catches of 

adults beyond the normal generation time. 

Conclusions 

The species listed in the foregoing section seem to be well established in the Netherlands, 

though some of them are restricted to a few localities, usually nature reserves. Their occur¬ 

rence implies an extension of the Dutch list with twelve species. Records of two other species 

listed by Gravestein (1976) viz. Ribautodelphax imitans (Ribaut) and Stiroma affinis Fieber are 

due to misidentifications. The former species was confused with Ribautodelphax pungens (Den 

Bieman, in prep.). R. imitans is a southern species which does not occur in the Netherlands. 

Reexamination of the Stiroma affinis Fieber material, revealed that in all cases S. bicarinata 

(Herrich-Schäffer) was involved. Thus S. affinis should be deleted from the Dutch delphacid 

list. 
Though the Dutch delphacid fauna has been studied rather extensively some new species 

may still be discovered in the future. Collectors are recommended to look for species like Ana- 

kelisia perspicillata (Boheman), Stenocranus longipennis (Curtis) and Criomorphus moestus 

(Boheman) which occur in neighbouring countries and for which suitable habitats are present 

in the Netherlands. Also Scottianella dalei (Scott), so far only reported from England and 

France (Nast 1972), can be expected in our country, while this species was recently collected 

new for the BRD: Köln, Wahner Heide 1 S B, 8. VIII.1982, leg. CdB (CdB). 
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De titel is misleidend, omdat er geen Empidoidea I bestaat. Dit twaalfde deel van deze lang¬ 

zamerhand welbekende en goed aangeschreven serie begint met een algemene inleiding op de 

Empidoidea, die hier in vijf families worden onderverdeeld: Empididae, Hybotidae, 

Microphoridae, Dolichopodidae en Atelestidae. Na het algemeen gedeelte worden in dit vo¬ 

lume drie der vijf families behandeld: Hybotidae, Atelestidae en Microphoridae. Tot de Hybo¬ 

tidae wordt onder meer gerekend de subfamilie Tachydromiinae, die reeds in 1975 in volume 3 

van deze serie, getiteld: The Tachydromiinae (Dipt. Empididae) of Fennoscandia and Den¬ 

mark, werd behandeld. Dit derde volume moeten wij volgens de korte Introduction zien als 

Empidoidea I. Het is duidelijk, dat door deze opzet in de toekomst misverstanden kunnen ont¬ 

staan. 
Het algemene gedeelte (72 pagina's) geeft behalve de morfologie van de imagines ook iets 

over fylogenie, biologie en zoögeografie. Het is jammer, dat bij de zoögeografie alleen ver- 

spreidingspatronen in de Scandinavische landen besproken worden. Dit hangt wel samen met 

het feit dat deze serie speciaal voor deze landen geschreven is. 

Verder niets dan goeds over dit nieuwe deel in deze serie. Kenners van de redactie en van de 

schrijver zullen ook niets anders verwacht hebben. — Theowald van Leeuwen. 

NEUROETHOLOGY AND BEHAVIORAL PHYSIOLOGY; roots and growing points, 

1983. Frans Huber & Hubert Marik, eds. pp. XVIII, 412, 183 figs. Springer Verlag, Berlin 

etc.; ISBN 3-540-12644-9. Prijs (gebonden) DM 80,—. 

In dit boek, opgedragen aan de kort geleden gestorven neuroetholoog K. D. Roeder, wor¬ 

den onderzoekingen omtrent de rol van het zenuwstelsel bij de totstandkoming van gedragspa¬ 

tronen verslagen. In het grootste deel van de onderzoekingen zijn insekten het proeL.konijn”. 

Een belangrijk element daarin is de relatief aanzienlijke grootte van het cellichaam van een 

insektezenuw en het geringe aantal daarvan, zodat het in kaart brengen van banen en betrek¬ 

kingen wat minder problematisch is dan bij gewervelde dieren. 

Het boek bevat 26 artikelen, gegroepeerd in vijf blokken die een oplopend integratieniveau 

behandelen: de neurale basis van bewegingen (lopen, stridulatie), zintuigen (chemoreceptie, 
geluidsherkenning en -localisatie, gezicht), ontwikkeling en leren (vervellingen, leerprocessen 

bij honingbijen), predator-prooi relaties (insekt versus vleermuis, akoestische lokatie van prooi 

en kerkuilen), en de neuro-ethologie van het volle leven (in complexe omgevingen, sociale 

structuren en bij de navigatie). — W. N. Ellis. 
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A new species of Macroglossum from Tanimbar Islands (Lepidoptera: 
Sphingidae) 

by 

W. HOGENES 

Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Amsterdam 

ABSTRACT. — Macroglossum vandenberghi n. sp. is described from Tanimbar Islands. 

The new species is obviously distinct from all other Macroglossum species as the greater part of 

the tail is purely white. 

Among unidentified Sphingidae in the collection of the late P. J. van den Bergh in the Insti¬ 

tuut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum) in Amsterdam, I discovered two spec¬ 

imens of Macroglossum from Tanimbar belonging to a hitherto unknown species. 

Next to M. tenimberi Clark, 1920 the new species is the second endemic Macroglossum spe¬ 

cies in the Tanimbar Islands. The new species is named in honour of the man who assembled in 

his collection the two here-described specimens. 

Macroglossum vandenberghi n. sp. 

Diagnosis. — The species is exceedingly different from all known Macroglossum species by 

the white anal brush which is unique within the genus and immediately separates it from other 

species. Besides it is distinctively characterized by the extreme dark colouration of the wings, 

which is, especially in the <5, responsible for the indistinctness of the maculation of the fore¬ 

wing, and by the complete absence of both the yellow band on the hindwing and any yellow or 

white lateral patches on the abdomen. 

Description. — 6 (fig. 2): Length of forewing (from base to apex): 22 mm. 

Upperside of fore- and hindwings dark chocolate brown. Antemedian and postmedian bands 

of forewing even darker brown, tending to black and just dark enough to be distinct. Anteme¬ 

dian band more or less straight; postmedian band with a straight proximal border and the distal 

border pointed to outer margin on Ml. A costal trapezoidal spot before apex is faintly visible. 

Upperside of hindwing without markings. 

Underside of both wings chocolate brown; base of hindwing with scarce yellow scaling. Un¬ 

derside of forewing marked with three darker discal lines. The first straight and distinct, the 

second and third curved distad and less distinct, the third even hardly visible. Underside of 

hindwing also with three such lines. 

Antennae brown. Upperside of palpi and head dark grey. Upperside of thorax yellowish 

brown (possibly green in fresh specimens). Underside of palpi and thorax white speckled with 

grey. Sides of thorax lighter, but of the same colour as the upperside. 

Tergits dark chocolate brown, speckled and edged distally with yellowish brown scaling. 

Sternites dark brown with grey mesial patches. Lateral tufts tipped with white. Anal brush pure 

white except for some brown scales at the base of the upperside. 

Fore and middle legs grey. Hind legs brown. 

9 (fig. 1): Length of forewing: 25 mm. On the whole lighter coloured than the â. Base, me¬ 

dian interspace and disc of forewing greyish blue instead of brown. Apart from the brown ante- 

and postmedian bands, forewing with two brown discal lines and a distinct brown costal trape¬ 

zoidal spot before apex. Outer margin of forewing brown. Hindwings light brown at base shad¬ 
ing to darker brown distally. 

Underside of the wings less distinctly marked than in the â. Underside of thorax more grey. 

Last tergit before tail grey with a large dark brown mesial patch. 

In comparison with the â the antennae of the 9 are very thin. 
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Figs 1-2. Macroglossum vandenberghi n. sp. 1, female, paratype; 2, male, holotype. Photo 

L. van der Laan. 

Material examined: — Holotype 6, Tenimber, 1920, Coll. P. J. v. d. Bergh; paratype 9, 

Tenimber, Coll. P. J. v. d. Bergh; both specimens are preserved in the Instituut voor Taxono- 

mische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Amsterdam. 

Discussion. — Although known from the types only, M. vandenberghi is strikingly different 

from all other Macroglossum species by its beautiful white tail. In order not to destroy this im¬ 

portant distinguishing character, I decided not to dissect the genitalia of the holotype. Conse¬ 

quently it is impossible to say anything about relationships with other Macroglossum species, 

the more as the species stands rather isolated within the genus by the combination of characters 

mentioned in the diagnosis. Nevertheless M. vandenberghi shows some resemblance to M. 

joannisi Rothschild & Jordan, 1903 from Queensland. This resemblance is mainly caused by 

the shape, colour and maculation of the forewings, which are almost identical in both species. 

However M. joannisi shows vestiges of a yellow band on the hindwing and is characterized by 

four very large yellow lateral patches on the abdomen. 

When in future more material of the new species becomes available, examination of genitalic 

structures might elucidate the taxonomic relationships between M. vandenberghi and other 

species of the genus. 

Acknowledgements. — I wish to thank Dr. Chen W. Young of the Carnegie Museum of Nat¬ 

ural History, Pittsburgh, U.S.A., for kindly sending me colour slides of several types of 

Macroglossum species. 

Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. 

ESPERIA SULPHURELLA (FABRICIUS) TE KORTGENE (LEPIDOPTERA: OE- 

COPHORIDAE). Op 25 mei 1982 ving ik te Kortgene (Noord-Beveland, Zeeland) een exem¬ 

plaar van sulphurella. Het vlindertje trof ik overdag aan op gerooid en gezaagd appelhout. Het 

blijkt de tweede in ons land bekende vindplaats te betreffen. 

De heer K. J. Huisman te Melissant deelde mij mede dat hij de soort sinds enige jaren in zijn 

woonplaats vangt en dat de vinder waarschijnlijk aangevoerd is met voor de open haard be¬ 

stemd hout van vruchtbomen afkomstig uit Zuid-Beveland! 

J. van Vuure, Torendijk 42, 4484 AT Kortgene. 
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Oligoneuriella polonica n. sp., and a note on O. pallida (Hagen, 1855) 
(Ephemeroptera: Oligoneuriidae) 

by 

A. W. M. MOL 

ABSTRACT. — A lectotype and paralectotype have been designated for O. pallida, where¬ 
as O. mikulskii Sowa was recognized as a junior synonym of this species. The presumed larvae 
of O. pallida, as described by Sowa (1973), appeared to belong to a new species, for which the 
name O. polonica is proposed. The adult stages of the latter are not yet known. 

Introduction 

In 1855, Hagen described the mayfly Oligoneuria rhenana var. pallida after a male and a fe¬ 
male from Hungary. The male of the variety differed from that of O. rhenana Imhoff, 1852, in 
the smaller size and the broad quadrangular cranium; in O. rhenana the eyes leave just a nar¬ 
row cranium. Later, Hagen (1873, 1888) was convinced that O. pallida and O. rhenana were 
different species, but most later authors still considered O. pallida as a variety of O. rhenana. 
For the latter species Ulmer (1924) erected in the meantime the genus Oligoneuriella. 

For a long period O. rhenana was the only recognized species in the genus. Later, Oligoneu¬ 
riella mikulskii Sowa, 1961, and O. keffermuellerae Sowa, 1973, were described from Poland. 
Both species were characterized a.o. by the fact that in the male the eyes were placed widely 
apart. A third species with the same feature, O. poecile Ikonomov, 1962, was synonymized 
with O. mikulskii bij Sowa (1973). In the same publication, Sowa removed the name O. pallida 
from the synonymy of O. rhenana, to provide a newly discovered, unknown, larva with that 
name. No adult specimens of this species have been obtained with the larvae. 

The adults of O. pallida were still poorly known, as no taxonomical information was added, 
ever since the publication of the original, rather brief, description in 1855. Therefore I decided 
to study the types of O. pallida. The study revealed that O. pallida was different from O. rhe¬ 
nana indeed, but surprisingly identical to O. mikulskii, so that this species is regarded now as a 
junior synonym of O. pallida. Dr. R. Sowa, to whom I wrote about the case, agreed with this 
conclusion (R. Sowa, pers. comm.). 

The synonymy of the species is as follows: 
Oligoneuriella pallida (Hagen, 1855) 
Oligoneuria rhenana var. pallida Hagen, 1855: 268 
Oligoneuria pallida: Eaton, 1871: 56 
Oligoneuria pallida: Hagen, 1873: 390 
Oligoneuria rhenana var. pallida: Eaton, 1883: 32 
Oligoneuria pallida: Hagen, 1888: 225 
Oligoneuriellayugoslavica Ikonomov, 1958: 858 (nomen nudum) 
Oligoneuriella mikulskii Sowa, 1961: 287 (n. syn.) 
Oligoneuriella poecile Ikonomov, 1962: 69 

The type series of Oligoneuriella pallida consists of two pinned specimens, one male and one 
female. The male, with genitalia in microtube, and bearing a white label: “Oligoneuria pallida 
Ungarn Fric.” and a red label: “Type 11204”, is designated now as lectotype. The female, with 
two white labels: “Hungar. Frivald.” and “Hagen” and one red label: “Type 2 11204”, is a 
paralectotype. Both specimens were collected in Hungary by Frivaldszky. No exact locality is 
known, but according to dr. S. Ujhelyi, Budapest (in lit.), it is not unlikely that the specimens 
originated from the river Danube in or near Budapest. The types are kept in the Museum of 
comparitive Zoology, Cambridge, Massachusetts, USA. 
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Figs 1-2. Oligoneuriella pallida, lectotype, genitalia after treatment with lactic acid, ventral 

view. 1: genitalia; 2: detail of penis. Scale-lines indicate 0.5 mm. 

The type specimens of O. pallida agree very well with the description and figures of O. 

mikulskii by Keffermüller (1978). It is notable that dorsal spots are present on the abdomen of 

the lectotype, which is contradicting to the original description of O. pallida. These spots, how¬ 

ever, are not very contrasting to their background and may easily be overlooked, as the ab¬ 

dominal integument is rather crumpled. The genitalia of the lectotype are shown in figs 1 and 2. 

O. pallida is known from Poland (Keffermüller, 1978; Sowa, 1961, 1975), Czeschoslovakia 

(Soldân, 1978), Rumenia (Russev, 1973, 1977) (all sub nom. O. mikulskii), Yugoslavia (Ikono- 

mov, 1962, sub nom. O. poecile) and Hungary (Hagen, 1855; Pongracz, 1914). From the latter 

country I have seen two additional females (Nagytétény, 6.VIT 1961; Tanakajd, 14.VIII. 1961), 

which are in the collection of dr. S. Ujhelyi, Budapest. Two specimens from Elberfeld (east of 

Düsseldorf, BRD), which are mentioned by Hagen (1873), do not belong to O. pallida. Appar¬ 

ently O. pallida is confined to large lowland rivers. 

The larvae, described by Sowa (1973) as O. pallida, and mentioned later by Soldân & Landa 

(1977) and Alba Tercedor (1983), cannot be given that name. In fact they belong to a new spe¬ 

cies, which is described below. 

Oligoneuriella polonica n. sp. 

Oligoneuriella pallida-. Sowa, 1973 (nec Hagen, 1855). 

Material. — Holotype: Full-grown <3 larva (in alcohol), River San at Krzeszów, Poland, 

20.VI. 1966, leg. R. Sowa. Paratypes: 3 9 larvae (in alcohol), same locality and date as holo¬ 

type; 1 6 larva (on slides). River Warta before Wielün; Poland, 21.VII. 1963, leg. B. Szczçcny. 

Holotype and 1 paratype in Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden, the Netherlands; 

remaining paratypes in author’s collection. 13 additional larvae from the river San and two 

from the river Warta are in the collection of dr. R. Sowa, Krakow. 

Oligoneuriella polonica has already been described in detail by Sowa (1973). There is no 

need to give a full description here. The combination of characters, by which the new species 

can be recognized, is as follows: Gill-blades of abdominal segment I larger than other gill- 
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blades; row of long soft hairs on basal half of posterior margin of middle and hind femora; dor¬ 

sal side of fore tibia with some spines in distal part; no pigmentation on tergites; side margins of 

abdominal segment IX convex; in full-grown â larvae space between eyes as wide as one eye 

and eyes reaching beyond lateral margins of head. Adults are not known yet. Thus far O. polo- 

nica is found only in large slowly running rivers with a sandy bottom. Particularities of the type- 

locality in the river San are given bij Sowa (1975). 
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Borkhausenia luridicomella (Herrich-Schäffer), nieuw voor de 
Nederlandse fauna (Lepidoptera: Oecophoridae) 

door 

J. E. F. ASSELBERGS 

ABSTRACT. — Borkhausenia luridicomella (Herrich-Schäffer), new to the Dutch fauna 

(Lepidoptera: Oecophoridae). The species was caught for the first time in the Netherlands in 

the south of the province of Limburg. 

Op 7 juni 1981 ving ik in Hoensbroek in de schemering vier exemplaren van een Borkhause- 

/Hö-soort, die er op het eerste gezicht uitzagen als B. fuscescens (Haworth), waaronder ze aan- 

Fig. 1. Borkhausenia fuscenscens, 6, Nunspeet, 2. VIL 1943. Fig. 2. Borkhausenia luridicomel¬ 

la, $, Hoensbroek, 7.VI. 1981. x 4. Foto’s J. Huisenga. 
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Fig. 3, 4. Valve en aedaegus. 3. van Borkhausenia fuscescens', 4. van Borkhausenia luridico- 

rnella. 

vankelijk ook werden gerangschikt. Bij het nauwkeuriger bekijken onder vergroting viel mij 

later op, dat ze niet overeenkwamen met deze soort. B. fuscescens heeft een zwarte kopbeha- 

ring, terwijl de exemplaren die ik voor mij had, duidelijk een gele kopbeharing bezaten. Bo¬ 

vendien waren de voorvleugels in vergelijking met die van fuscescens, langgerekter, glanzen¬ 

der en wat zuiverder grijs. Dit alles maakte duidelijk, dat ik met B. luridicomella te doen had 

(zie ook de beschrijving bij Spuler, 1906). 

Een goed verschil is ook te zien in het genitaalapparaat. De aedeagus van luridicomella is 

slanker, met aan de top twee rijen kleine cornuti, terwijl dit orgaan bij fuscescens breder en 

korter is met één enkele vrij grote cornutus. Ook de valven verschillen iets van vorm, terwijl 

de clavus bij luridicomella veel sterker gebogen is dan bij fuscescens. Zie fig. 3-6. 

De vliegtijd die door Palm (1978) voor Denemarken opgegeven wordt, is van eind juni tot 

eind augustus in twee elkaar overlappende generaties. Volgens deze auteur is de rups onbe¬ 

kend, maar leeft zij vermoedelijk in vogelnesten of verwelkte bladeren. Eckstein (1933) echter 

schrijft, dat ze leeft op Haagbeuk. De soort is van de meeste Europese landen bekend en nu 

dus ook van Nederland. Tot nu toe is ze echter nog niet op de Britse eilanden aangetroffen. 

Het verdient aanbeveling collectiemateriaal te controleren op de aanwezigheid van B. luridico¬ 

mella. 
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Moeregrebstraat 10, 4611 JC Bergen op Zoom. 

CHLOROCLYSTA CHLOERATA (MABILLE) (LEPIDOPTERA: GEOMETRIDAE). 

Tijdens het doornemen van vroegere nummers van de Ent. Ber. voor aanvullingen van de 

Naamlijst en gegevens over voedselplanten stuitte ik op het artikel van G. R. Langohr in deel 

37: 133-137 (1977) waarin hij de soort als nieuw voor de fauna vermeldt. Het toeval wil dat ik 

op 30.IV. 1980 tijdens een excursie op de Sint lansberg een rupsje heb gefotografeerd op Pru¬ 

nus spinosa L. (Sleedoorn), dat aan de beschrijving van Langohr voldoet. Het is de enige wit¬ 

achtige rups met dikke rode rugstreep die in de bloemen van Sleedoorn leeft, zodat geen ver¬ 

warring met een andere soort mogelijk is. Dit was dus de tweede Nederlandse vindplaats voor 

de soort. 

R. de Man, Meijhorst 64-21,6537 LE Nijmegen. 
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Alcis maculata bastelbergeri (Hirschke), nieuw voor de Nederlandse 
fauna (Lepidoptera: Geometridae) 

door 

M. J. M. PRICK 

ABSTRACT. — Alcis maculata bastelbergeri (Hirschke), new for the Dutch fauna (Lepido¬ 

ptera: Geometridae). On 31 July 1983 a male of this species was collected near Epen in the 

south of the province of Limburg. Abroad, the range extends to western and central Europe. 

In the neighbouring parts of Belgium and Germany this moth seems to be rather common in 

some localities. 

Fig. 1. Alcis maculata bastelbergeri, 6, Epen, 31. VII. 1983. x VA. Foto F. Prick. 

Op 31 juli 1983 verscheen te Epen op het vanglaken een vlinder, die ik voor een afwijkende 

vorm van Alcis repandata (Linnaeus) hield. Nadat ik het dier, een mannetje, had geprepareerd 

en literatuur over de vormen van A. repandata had geraadpleegd (Lempke, 1970), wist ik nog 

steeds geen raad met het dier. Bij een bezoek aan dr. A. Cox determineerde deze de vlinder 

onmiddellijk als Alcis maculata. Vergelijking met materiaal in zijn collectie bevestigde de de¬ 

terminatie. 

Het belangrijkste determinatiekenmerk is de steeds goed ontwikkelde binnenste band op de 

achtervleugels, die het iets verdonkerde wortelveld begrenst. Bij A. repandata ontbreekt deze 

band of is slechts zeer zwak ontwikkeld. Ook aan de verschillen in het genitaalapparaat is A. 

maculata gemakkelijk te herkennen (Forster & Wohlfahrt, 1981). 

De vliegtijd van A. maculata valt later in het seizoen dan die van A. repandata. Deze vliegt 

in ons land vanaf de tweede helft van mei tot eind juli. Vangsten in augustus zijn grote uitzon¬ 

deringen (Lempke, 1970). In het ons omringende gebied verschijnt A. maculata omstreeks 15 

juli en kan tot in september worden waargenomen. Volgens de literatuur (Forster & Wohl¬ 

fahrt, 1981; Koch, 1961) kan de rups vanaf september tot mei op Vaccinium myrtillus L. 

(Blauwe bosbes), Calluna vulgaris Hull (Struikheide), allerlei lage planten en verschillende 

soorten loofhout worden aangetroffen. 

Wat de verspreiding betreft valt op te merken dat de nominaatvorm in Oost-Azië thuishoort. 

In Europa vliegt de subspecies bastelbergeri Hirschke, die zijn verspreidingsgebied voorname¬ 

lijk in de Alpen en middelgebergten heeft. Het is interessant te zien hoe A. maculata, sinds de 

eerste publikatie over het voorkomen van deze soort in het Rijnland door Stamm (1962), zijn 

areaal in westelijke en noordelijke richting heeft uitgebreid. Vermeldde hij in 1962 vijf vind¬ 

plaatsen in het Rijnland, drie jaar later kon hij constateren dat er een behoorlijk aantal nieuwe 
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vindplaatsen in dit gebied waren bijgekomen. In 1981 schrijft dezelfde auteur dat de vlinder in 

het bergland, vooral de Eifel en de Hunsrück, op veel plaatsen een gewone verschijning gewor¬ 

den is. In België werd de vlinder voor ’t eerst in 1937 bij La Roche in de Ardennen gesigna¬ 

leerd (Overlaat, 1951). Nadien werd hij regelmatig in de omgeving van Malmédy aangetroffen. 

De eerste vangst in Luxemburg, dicht bij de Belgische grens, dateert van 1972. 

Het is een thans nog niet te beantwoorden vraag of er bij de vlinder van Epen sprake is van 

een verdere areaaluitbreiding in noordwestelijke richting. In dit verband is het aardig te ver¬ 

melden dat ik op dezelfde vindplaats in 1980 een exemplaar ving van Apamea illyria (Freyer), 

die zijn areaal sinds zijn ontdekking in het Rijnland in 1938 in dezelfde richting als A. maculata 

heeft uitgebreid, waarbij ook de populatiedichtheid voortdurend is toegenomen (Stamm, 1965, 

1981). De toekomst zal moeten uitwijzen of deze soorten zich in het entomologisch zo interes¬ 

sante zuidoostelijke deel van Zuid-Limburg zullen weten te vestigen. 
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Van Weerden Poelmanstraat 173, 6417 EM Heerlen. 

MEASUREMENT OF ION TRANSPORT AND METABOLIC RATE IN INSECTS, 

1984. T. J. Bradley & T. A. Miller, eds. pp X, 236; 58 figuren, index 32 kolommen. Springer, 

Berlin etc.; ISBN 3-540-90855-2. Prijs (gebonden) DM 98,—. 

Dit is een deel in de snel groeiende (nu acht titels tellende) reeks Springer Series in Experi¬ 

mental Entomology. Deze omvat uiterst gespecialiseerde, maar overigens nogal uiteenlopende 

onderwerpen (van monstername-technieken in soja-entomologie tot neurofysiologie). Het is 

opmerkelijk dat de uitgever bereid is literatuur voor een zo gespecialiseerde lezerskring uit te 

brengen. 

De kern van het boek bestaat uit zeven hoofdstukken, die elk de technische aspecten behan¬ 

delen (vaak inclusief bouw- en bedradingsschema’s) van: in vitro onderzoek van de buizen van 

Malpighi; ionentransport en -selectie in de einddarm; atmosferische wateropname; microrespi- 

rometrie voor weefselfragmenten en organen; spectrofotometrie en fluorometrie in ion-trans- 

port epithelia; coulometrische bepaling van het zuurstofverbruik; en het onderzoek van Na- en 

K-ATPase. 

Doordat men een opmerkelijk uitvoerige index aan het boek heeft toegevoegd wint het boek 

aan bruikbaarheid voor diegenen die slechts in bepaalde aspecten van de beschreven tech¬ 

nieken zijn geïnteresseerd. — W. N. Ellis 
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Cydia indivisa (Danilevski), een nieuwe bladrollersoort voor de 
Nederlandse fauna, gevangen met sekslokstoffen (Lepidoptera: 

Tortricidae) 

door 

C. J. H. BOOIJ 

Instituut voor Onderzoek van Bestrijdingsmiddelen, Wageningen 

ABSTRACT. — Cydia indivisa (Danilevski), a new tortricid species for the Dutch fauna, 

caught with sex attractants (Lepidoptera: Tortricidae). During field screening tests with syn¬ 

thetic sex attractants in the Netherlands, 69 males of Cydia indivisa were caught in traps with 

(Z)-8-dodecen-l-ol + (£)-8-dodecen-l-ol (1:1). The species which is new for the Dutch fauna, 

was found active from 27 May to 15 June 1983 in a spruce plantation heavily infested by Cydia 

pactolana. Male genitalia and forewing pattern of C. indivisa are figured and some information 

about its biology is provided. 

Fig. 1. Cydia indivisa, voorvleugel tekening, zijaanzicht. Foto C. F. M. den Bieman. 

Inleiding 

In 1982 en 1983 werden door het Instituut voor Onderzoek van Bestrijdingsmiddelen (IOB) 

te Wageningen een groot aantal chemische verbindingen in het veld getest op mogelijke attrac¬ 

tiviteit voor microlepidoptera (Booij & Voerman, 1984 en nog te verschijnen artikelen). Tus¬ 

sen de tientallen in 1983 gevangen soorten bevond zich een voor mij onbekende bladrollersoort 

die qua vleugeltekening deed denken aan Cydia duplicana (Zetterstedt) zoals afgebeeld door 

Bentinck & Diakonoff (1968). De structuur van de genitaliën stemde daar echter niet mee 

overeen. 

Nadere determinatie van de onbekende soort door dr. A. Diakonoff (Rijksmuseum van Na¬ 

tuurlijke Historie, Leiden) wees uit dat het om een voor Nederland nieuwe soort ging, name¬ 

lijk Cydia indivisa (Danilevski). Ook in het verleden blijkt deze soort vaak met C. duplicana 

verward te zijn, maar zij verschilt daarvan duidelijk qua genitalia. Beide soorten worden in de 

literatuur bovendien nog aangehaald als C. interruptana (Herrich-Schäffer), een naam die vol¬ 

gens Danilevski & Kuznetsov (1968) als synoniem voor C. duplicana beschouwd moet worden. 
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Fig. 2. Cydia indivisa, mannelijk genitaalapparaat. Foto C. F. M. den Bieman. 

Morfologie 

De mannelijke vlinders hebben een spanwijdte van 12 tot 15 mm (gemeten aan eigen mate¬ 

riaal). De vleugels zijn donkerbruin getint en hebben een voor veel Cyd/ö-soorten typerende 

vleugeltekening met een tiental witte voorrandhaakjes, en een duidelijke spiegel die aan 

weerszijden begrensd wordt door smalle grijszilveren dwarsbanden. De binnenrandvlek is bij 

C. indivisa zeer duidelijk, sneeuwwit en ongedeeld (fig. 1). Bij C. duplicana is deze vlek aan de 

basis vaak, maar niet altijd, gedeeld. De mannelijke genitalia van C. indivisa zijn afgebeeld in 

fig. 2. De aedeagus is relatief kort en stomp en met 6-9 korte doorntjes (cornuti) bezet. Bij C. 

duplicana is de aedeagus juist opvallend lang en smal en spits toelopend (Bentinck & Diako- 

noff, 1968: fig. 129a), en doorntjes ontbreken. De genitalia van beide soorten werden naast 

elkaar afgebeeld door Obraztsov (1952) en Krogerus (1962), waarbij C. indivisa nog C. inter- 

ruptana werd genoemd. 

Biologie 

De biologie van C. indivisa is beschreven door Postner (1957), die de soort foutief als C. du¬ 

plicana determineerde. De vlinders vliegen, afhankelijk van het geografisch gebied, de hoogte 

en het seizoenverloop, van half mei tot half juli (Postner, 1957; Danilevski & Kuznetsov, 

1968). In Nederland blijkt de vluchttop begin juni te vallen (zie vangstgegevens). De rupsen 

leven in gangen onder de schors van naaldbomen. Hoewel C. indivisa van verschillende naald- 

boomsoorten wordt vermeld (Abies, Picea, Larix en Pinus), lijkt de soort het meest voor te 

komen op fijnspar (Picea abies (L.) Karsten), die reeds door andere onder schors levende blad- 

rollersoorten wordt aangetast (Postner, 1957). In Nederland werd de soort gevangen in een 

perceel met jonge fijnsparren, die sterk waren aangetast door de sparreschorsboorder Cydia 

pactolana (Zeiler) en door Epinotia tedella (Clerck) die in de naalden leeft. Deze gecombineer¬ 

de aantasting die op zich waarschijnlijk te maken heeft met slechte groeiomstandigheden en 

beschadiging door wild, lijkt gunstig te zijn voor het optreden van verschillende andere blad¬ 

rollers, waaronder de onder schors levende soorten C. indivisa, C. cosmophorana (Treitschke) 

en C. coniferana (Ratzeburg). Deze soorten leven alle in reeds sterk verharste en aangetaste 

stamdelen. Dezelfde associatie van soorten wordt ook door Postner (1957) genoemd. 

Verspreiding 

De precieze verspreiding van C. indivisa is, mede door taxonomische verwarring in het ver¬ 

leden, nog niet goed bekend. De soort komt vermoedelijk voor in een groot gedeelte van de 

palaearctische naaldboszones. Betrouwbare meldingen zijn bekend uit Zuid-Duitsland, Oos¬ 

tenrijk, Tsjechoslowakije, Polen, West- en Centraal-Rusland en het zuiden van Finland (Dani¬ 

levski & Kuznetsov, 1968). De vangst in Nederland is momenteel de meest westelijke. Nu een 
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sekslokstof voor de soort bekend is, kan de verspreiding binnen Nederland en daarbuiten in 

principe eenvoudig onderzocht worden. 

Vangstgegevens 

In 1983 werden met behulp van sexlokstofvallen 69 <3 S gevangen in het natuurgebied „Plan¬ 

ken Wambuis” ten oosten van Ede. De vallen waren geplaatst in een perceel fijnspar (Picea 

abies) en voorzien van verdampers met 500 pg (Z)-8-dodecen-l-ol + 500 pg (ZT)-8-dodecen-l- 

ol en een verwisselbare lijmbodem. Beide lokstofcomponenten zijn noodzakelijk voor attrac¬ 

tie, maar de optimale verhouding dient nog nader bestudeerd te worden. Naast C. indivisa 

werden met dezelfde lokstof ook mannetjes van C. pactolana gevangen, die normaal ook alleen 

met (Z)-8-dodecen-l-ol goed gevangen kunnen worden. 

De mannetjes van C. indivisa bleken een beperkte vliegperiode te hebben (27 mei-1 juni: 28 

<3 3, 1 juni-8 juni: 22 3 <3, 8 juni-15 juni: 29 <3 3). Het merendeel van de 3 3 was dusdanig met 

lijm besmeurd, dat bewaren weinig zin had. Een aantal 3 3 zijn geprepareerd en bewaard ge¬ 

bleven in de collecties van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden, de Planten- 

ziektenkundige Dienst, het IOB en mijn eigen collectie. Gezien het aantal gevangen mannetjes 

lijkt het waarschijnlijk dat de soort op meerdere plaatsen in Nederland zal voorkomen. 

Met dank aan dr. A. Diakonoff voor het op naam brengen van de soort, drs. S. Voerman 

voor de synthese en het ter beschikking stellen van de lokstoffen, en drs. W. Welling voor het 

vertalen van de Russische literatuur. 

LITERATUUR 

Bentinck, G. A. Graaf & A. Diakonoff, 1968. De Nederlandse Bladrollers. — Mon. ned. ent. 

Ver. 3: 1-201. 

Booij, C. J. H. &>S. Voerman, 1984. New sex attractants for 35 tortricid and 4 other lepido- 

pterous species, found by systematic fieldscreening in The Nederlands. — J. chem. 

Ecol. 10: 135-144. 

Danilevski, A. S. & V. I. Kuznetsov, 1968. Lepidoptera, Tortricidae, Laspeyresiini. — Fauna 

S.S.S.R. 5(1): 1-636. 

Krogerus, H., 1962. Die an Coniferen lebenden Laspeyresia-Arten in Finnland (Lep., Tortrici¬ 

dae). — Notul. ent. 42: 98-103. 

Obraztsov, N. S., 1952. Laspeyresia interruptana (HS.) als selbständige Art (Lep. Tortr.). — 

Ent. Tidskr. 73: 33-37. 

Postner, M., 1957. Breitrag zur Kenntnis der Rindenwickler Laspeyresia duplicana Ztt., L. co- 

niferana Rtz. und L. cosmophorana (Lepidoptera, Tortricidae). — Z. angew. Ent. 

41:312-319 

Marijkeweg 22, 6709 PG Wageningen. 

SATYRIUM W-ALBUM (KNOCH) EN DE IEPZIEKTE (LEP.: LYCAENIDAE). In 

1971 vlogen begin juli enkele exemplaren van w-album op de Bemelerberg. In 1977 en 1978 

heb ik deze plaats weer bezocht. Er vlogen telkens een tiental exemplaren. Daarna heb ik er 

geen spoor meer van gezien. Dit zal zeker (mede) te wijten zijn aan de iepziekte die de oude 

bomen het loodje heeft doen leggen. In 1981 waren alle iepen, de enige voedselplanten van de 

rupsen, gerooid en bovendien de braamstruiken waarop de vlinders vlogen! 

M. J. M. Prick, Van Weerden Poelmanstraat 173, 6417 EM Heerlen. 
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Variabilité géographique d'une espèce maghrebino-levantine de 
Hydroptila Dalman (Trichoptera) 

par 

L. BOTOSANEANU 

Instituut voor Taxonomische Zoologie (Zoölogisch Museum), Amsterdam 

ABSTRACT. — Géographie variability of a maghrebo-levantine species of Hydroptila Dal¬ 

man (Trichoptera) belonging to the occulta-group. The subspecies H. m. mendli Malicky from 

Morocco and H. m. libani ssp. n. from Lebanon are described and illustrated. A note on the 

coexistence of six Hydroptila species in the lower course of a small Lebanese river is presented. 

Introduction 

Hydroptila mendli Malicky avait été décrite du Maroc (Malicky, 1980) d’une manière décou¬ 

rageant des comparaisons, ce qui m’avait forcé de laisser indéterminée, dans une publication 

récente (Dia & Botosaneanu, 1983) une Hydroptila du Liban Central qui s’en rapprochait vrai¬ 

semblablement. J’ai eu ultérieurement la chance de recevoir du Dr. M. Dakki (Rabat) plu¬ 

sieurs exemplaires capturés par lui au Moyen Atlas et déterminés par lui comme H. mendli 

(correctement, à mon avis, bien qu’il n’y ait pas de certitude absolue là-dessus). Ceci me per¬ 

met de redécrire cette espèce marocaine, et de voir que les exemplaires libanais en représen¬ 

tent une sous-espèce, qui sera également décrite. Mes remerciements s’adressent au Dr. Dakki 

pour sa coopération. 

Hydroptila mendli mendli Malicky, 1980 

(Fig. 1-5) 

Ont été examinés 5 S â de l’Oued Tamghilt à Aïn Shkounate au nord d’Immouzzer des Mar- 

moucha, Moyen Atlas, Maroc; les exemplaires se trouvent au Musée Zoologique d’Amster¬ 

dam. La description originale avait été faite sur des exemplaires des Gorges du Todra, versant 

méridional du Haut Atlas, Maroc. La distance entre les deux localités est assez modeste, ren¬ 

dant l’identité spécifique des deux populations fort plausible. 

Longueur de l’aile antérieure: 1,9-2,1 mm. Les antennes (â) ont normalement 27 articles, 

mais il y en a parfois 28. Les organes androconiaux de la tête sont ovoïdes, placés transversale¬ 

ment, avec, sous le «capuchon», un long organe fort recourbé, couvert d’androconies noires. 

IXème segment moyennement prolongé vers l’avant et descendant assez graduellement en cet¬ 

te direction; en vue latérale il est obtus à l’extrémité proximale et avec le bord dorsal fort 

légèrement déprimé; ses prolongements postérieurs sont robustes mais pas très longs; en vue 

latérale ils sont ogivaux, avec fort haute base et apex émoussé; leurs «carènes médianes» sont 

bien développées. Partie dorsale du Xème segment ouverte vers le haut, s’élargissant distincte¬ 

ment vers l’extrémité distale, où elle montre six angles saillants (dont les deux au milieu sont 

membraneux et les autres sclérotisés), ménageant entre eux cinq sinus. Les deux longs et grêles 

appendices souvent désignés comme «branches ventrales du Xème segment» sont parfaitement 

symétriques, même dans leurs parties distales, qui sont grêles, de longueur égale, avec leurs 

pointes à structure alvéolaire de taille similaire; les parties distales de ces appendices sont par¬ 

tiellement sclérotisées et partiellement membraneuses; juste après le milieu de chaque appen¬ 

dice (marqué par l’insertion d’un minuscule éperon) il y a une courte zone bien délimitée, qui 

est (prèsque) entièrement membraneuse, ce qui donne une grande mobilité à la partie distale, 

normalement coudée vers le haut. En vue latérale, le gonopode est en bande étroite sur près- 

que toute sa longueur, avec toutefois une petite bosse dorsale irrégulière, à partir de laquelle le 

gonopode descend assez brusquement vers l’apex arrondi; en vue ventrale, les gonopodes ont 

leur partie apicale faiblement bilobée (un des «lobes» correspond à l’apex bien arrondi, l’autre 
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Onder redaktie van de secretaris. Postbus 9517, 2300 RA Leiden 

EXTRA VERGADERING EXTRA VERGADERING EXTRA VERGADERING EXTRA VERGADERING 

Terwijl onze verenigingsaktiviteiten zich sinds twee jaar uitstrekken tot in 

België (.Ardennenkamp), zijn de kontakten met onze Belgische kollega-entomologen 

nog erg beperkt. Ter versteviging van deze kontakten heeft het bestuur nu be¬ 

sloten een extra vergadering uit te schrijven en wel op 

ZATERDAG, 13 OKTOBER 1984, AANVANG 11.00 UUR 

in Restaurant en Partycentrum "Congres", Boschstraat 86 in Breda, 

op slechts 300 m afstand vanaf het station (.dus voor iedereen prima bereikbaar). 

Het ligt in de bedoeling, dat een aantal mensen een kort praatje houdt, ter¬ 

wijl er daarnaast enige gelegenheid zal zijn tot het doen van losse entomolo¬ 

gische mededelingen (.zoals op de wintervergadering) en natuurlijk tot infor¬ 

mele kontakten met onze zuiderburen. 

Een wat preciezer programma volgt nog. U kunt nu echter alvast deze dag 

in Uw agenda noteren. Doe het nu meteen en voorkom latere teleurstellingen! 

KORTING 

In het juni-nummer van Entomologische Berichten werd besproken: 

P. Gilbert & C.J. Hamilton, 1983. Entomology, a guide to information sources. 

Indien U diet boek via de boekhandel bestelt, zou het met inbegrip van ver¬ 

zendkosten, ca ƒ 93,— kosten. De firma Bookimpex te 's Gravenhage en de uit¬ 

gever hebben gezamenlijk het aanbod gedaan om het boek met een aanzienlijke 

korting te leveren, als zich meer dan 50 gegadigden aanmelden. De prijs wordt 

dan ƒ 81,70. 

Daarom wordt ieder, die belangstelling heeft, verzocht dit schriftelijk en 

niet later dan 1 oktober 1984 aan de bibliotheek te laten weten. Graag ook 

een DUIDELIJKE opgave of U ook bereid bent om het boek tegen de volle prijs 

te kopen, indien het aantal van 50 inschrijvers niet wordt gehaald. 

Na het verstrijken van de aanmeldingstermijn sturen wij de lijst met in¬ 

schrijvers naar Bookimpex, die voor bestelling, toezending en facturering 

zal zorgen. 

De Bibliotheek 
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Gratis aangeboden voor de liefhebber (,s) : 

Entomologische Berichten, jaargang 1956 t/m 1965 in losse afleveringen 

(,1964, nrs. 9 en 10, en het register op 1965 ontbreken). 

Te bevragen bij: T.W. Reijenga, Middelweg 20, 6584 AH Molenhoek. 

KONTAKT GEZOCHT 

De heer S. Haegeman, Jozef de Heynlaan 12, 1090 Brussel, België, zou graag 

in kontakt komen met mensen, die evenals hij gefascineerd zijn door PHASMIDA 

(^wandelende takken). Hij kweekt diverse soorten en wil graag gegevens en even¬ 

tueel ook dieren uitwisselen. 

NIEUWE AANWINSTEN VOOR DE BIBLIOTHEEK (,108, vervolg) 

Door plaatsgebrek konden de volgende nieuwe tijdschriften niet opgenomen 

worden in het voorgaande nummer van Verenigingsnieuws (,mei 1984): 

Boreus. Newsletter of the entomological Society of British Columbia. 

Victoria, Can.; 1, 1981 - ... 

Butlleti de la Societat catalana de Lepidopterologia. Catalunya, Sp.; 

31 , 1981 - ... 

Entomography, an annual Review for Biosystematics. Lisse, Ned.; 1, 1982 - ... 

Entomologia gallica. Avon, Fr.; 1, 1983 - ... 

Lindenia. Notiziario dell'Ufficio nazionale italiano della Societa odona- 

tologica internationale. Roma, Ital.; 1, 1984 - ... 

New Entomologist. Tokida, Jap.; 32, 1983 - ... 

Papilio international. Vejle, Denem.; 1, 1983 - ... 

Sessio conjunta d'Entomologia. Mataro, Sp.; 1, 1980 - ... 

Treballs de la Societat catalana de Lepidopterologia. Mataro, Sp.; 1, 

1978 - ... 
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Figs 1-5. Hydroptila mendli mendli, genitalia <3. 1, ventral; 2, dorsal; 3, latéral; 4, branches 

ventrales du Xème segment, vue ventrale; 5, partie terminale du phallus, vue dorsale. 

à la bosse déjà mentionnée); il y a une zone noircie, presque divisée en deux, qui s’étend de 

l'apex du gonopode à la partie distale de la «bosse». 

On a cru voir (Malicky, 1980) une extrême similitude entre cette espèce et H. palaestinae 

Botosaneanu & Gasith; ceci me semble exclu, les «branches ventrales du Xème segment», 

d’une importance si considérable dans la caractérisation des espèces du groupe d'occulta Ea¬ 

ton, étant radicalement différentes dans ces deux espèces. 

Hydroptila mendli levanti ssp.n. 

(figs. 6-13) 

Le matériel examiné comprend 4 S 6 capturés le 22. VII. 1980 et le 24.IX. 1980 par le Dr. A. 

Dia sur le Nahr ed Damour en aval de son confluent avec le Nahr el Hammam, Liban Central; 

il s’agit des 4 derniers kilomètres d’une petite rivière prenant ses sources dans le versant occi¬ 

dental de la montagne du Barouk et se jetant à la Méditerranée entre Saïda et Beyrouth (voir 

détails sur la station et sa faune de Trichoptères, dans Dia & Botosaneanu, 1983). Deux para- 

types 6 sont dans la collection de A. Dia, gardée à la Faculté des Sciences de l’Université Liba¬ 

naise de Beyrouth; le 3ème paratype, avec le holotype 6 (choisi parmi les exemplaires du 

22.VII. 1980) sont gardés au Musée Zoologique d’Amsterdam. 

Dans la succincte description qui suit, seulement des caractères permettant de reconnaître la 
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nouvelle sous-espèce seront mentionnés (il y a peut-être d'autres menus caractères, mais qu’il 

est fort difficile de traduire en paroles et/ou de distinguer de la variabilité individuelle ou des 

aspects trompeurs donnés par l’état de l’exemplaire ou par la position des genitalia pendant le 

dessin (comparer les figures 6-7, 8-9, 10-11). 

Les exemplaires sont un peu plus grands: longueur de l’aile antérieure 2,2-2,3 mm. Les an¬ 

tennes (â) ont normalement 29 articles, mais il y en a parfois 30 (les derniers 12-13 articles ont 

une pilosité plus foncée que celle des articles précédents). Les «branches ventrales du Xème 

segment», bien que structurellement similaires à celles de H. mendli mendli, sont assez nette- 

Figs 6-13. Hydroptila mendli levanti ssp.n., genitalia 6. 6-7, dorsal; 8-9, latéral; 10-11, ventral; 

12, branches ventrales du Xème segment, vue ventrale; 13, phallus, dorsal (6, 8, 10 et respecti¬ 

vement 7,9, 11, 12, 13: deux exemplaires différents). 
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ment asymétriques dans leurs parties distales (fig. 12): celle gauche est plus mince et plus 

longue que l’autre, sa partie apicale alvéolée un peu moins développée; en outre, les courtes 

zones (prèsque) entièrement membraneuses de mendli mendli, situées distalement par rapport 

aux petits éperons, sont ici absentes (ce qui n’empêche pas les parties distales des branches 

d’être, ici aussi, nettement coudées vers le haut). 

Il serait intéressant de pouvoir examiner des exemplaires de la zone intermédiaire entre le 

Maroc et le Liban. Pour l'instant, il semble bien qu'il s'agisse d’un aréal disjoint, maghrébin et 

levantin. 

Cette Hydroptila préfère apparemment des cours d’eau d’une certaine importance. Un fait 

remarquable est à souligner: dans le cours inférieur du Nahr ed Damour, non moins de 6 es¬ 

pèces de Hydroptila coexistent, H. mendli étant certainement «on the wing» en même temps 

que 4 autres espèces (il est probable que seule H. phoeniciae Botosaneanu & Dia ait un cycle 

différent). Ceci n’est certainement pas un argument pour les partisans de la théorie de ^exclu¬ 

sion compétitive» entre espèces du même genre; les larves des diverses espèces de Hydroptila 

étant extrêmement similaires du point de vue spectre trophique et comportement constructeur, 

il est fort vraisemblable que l’abondance des ressources trophiques rend possible la coexistence 

de populations de ces espèces, sans que des mécanismes séparateurs — si souvent imaginés par 

les auteurs pour les insectes aquatiques — doivent intervenir. 

BIBLIOGRAPHIE 

Dia, A. & L. Botosaneanu, 1983. Six espèces nouvelles de Trichoptères du Liban. — Bull. 
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CHALUMEAU, F., 1983. LES COLÉOPTÈRES SCARABAEIDES DES PETITES AN¬ 

TILLES (GUADELOUPE À MARTINIQUE), (7) + 295 pp., 151 figs., pl. I-VII, plus 8 pla¬ 

ten kleurenfoto's. — Paris, Lechevalier. Encyclopédie Entomologique 44. ISBN 2-7205-0503- 

X. Prijs NF. 500,—. 

Dit boek is een gewijzigde, commerciële uitgave van het proefschrift van de auteur. Chalu¬ 

meau heeft de Scarabaeoidea van de Kleine Antillen goed bekeken en er veel verzameld (hij 

woont zelf op Guadeloupe). Het resultaat is een bruikbaar determinatiewerk (hoofdstukken II 

en III, pp. 33-175 van het boek). Helaas houdt daarmee de bruikbaarheid van het boek op, 

vooral omdat Chalumeau meent de „determinatiehoofdstukken” met veel langdradige, weinig 

ter zake doende praat ter verklaring van de herkomst van de fauna van de Kleine Antillen te 

moeten omlijsten. Veel wijzer ben ik er niet van geworden. Tegen Chalumeau’s gebruik van 

termen (zie o.a. zijn glossarium) moet gewaarschuwd worden: ze zijn vaag, verwarrend, of 

zelfs onjuist. Enkele willekeurig gekozen definities: Pronotum = bovenboog van de thorax. 

Dat moet zijn: prothorax. Cladisme = „variation intense et désordonnée d’un organisme, à 

l’intérieur d’une aire géographique définie”. Ik denk dat Chalumeau reticulate of explosieve 

evolutie bedoelt — cladisme is iets volstrekt anders. Een soort is volgens Chalumeau een 

„groupe d’individus monophylétiques (meervoud, ja) ayant la même éthologie et séparé des 

groupes voisins par un obstacle d’orde réproductif”. Enzovoorts. Nee, zo zou men bijna gaan 

wensen dat entomologen geen Frans meer lezen, en dat kan toch niet de bedoeling van de uit¬ 

gever zijn. De prijs van het boek lijkt me trouwens al een prima garantie tegen een ruime ver¬ 

koop: alleen de zeer fanatieke scarabeologen zullen het zelf aanschaffen. Anderen lenen het 

bij de N.E.V.-bibliotheek. —J. Krikken. 
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Rhopalocera of Turkey. 1. Records of Cupido minimus (Fuessly, 1775) 
and description of C. minimus albocilia n. ssp. (Lepidoptera: 

Lycaenidae) 

by 

H. van OORSCHOT, H. van den BRINK & B. van OORSCHOT 

Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Amsterdam 

ABSTRACT. — The results of a faunistic investigation of the butterflies of Turkey are sum¬ 

marized. The presence of Cupido minimus in Turkey is confirmed, and a new subspecies, C. m. 

albocilia, is described from the eastern part of the Taurus mts. 

Introduction 

We have been collecting and studying the butterfly fauna of Turkey since 1977. At the 2nd 

European Congress of Lepidopterology at Karlsruhe in 1980 we learned from Mr. G. Hessel- 

barth (Diepholz, W. Germany) and Dr. P. S. Wagener (Bocholt, W. Germany) that relatively 

little was known of the fauna of the south of Turkey. These colleagues had been working for 

several years on Turkish Rhopalocera, and we therefore decided to assist them and to concen¬ 

trate our further activities on the southern provinces. During several expeditions that we made 

we were accompanied by other entomologists, viz. H. A. Coene, G. Hesselbarth, J. Lucas, 

Mrs. Th. van Oorschot-Boskamp, and H. Wiering. 

194 localities were visited during altogether 15 trips (fig. 1). Some localities were visited 

more than once, resulting in approximately 300 station numbers; the earliest collecting date 

was April 27, the latest one was September 1. Altogether we spent some 650 man-days in the 

field. 

Several visits to museums were necessary to establish the identity and distribution of critical 

species. The senior author made one or more visits to the following museums: British Museum 

(Natural History) London (BMNH), Alexander Koenig Museum Bonn (AKM), Museum 

Landessammlungen für Naturkunde Karlsruhe (MLNK), and the Zoologische Staatssammlung 

München (ZSM). Additionally, several private collections in Germany and France were exam¬ 

ined. 

Most of the material that was collected is deposited in the Instituut voor Taxonomische 

Zoölogie (Zoölogisch Museum), Amsterdam (ZMA). A small part of the butterflies will be 

given to the Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden (RMNH). Small reference collec¬ 

tions are kept by the authors. 

Many data have been passed on already to our German colleagues who are preparing a but¬ 

terfly fauna of Turkey. In the present contribution Cupido minimus will be dealt with more ex¬ 

tensively than will be done in their publication. 

General results 

Over 50.000 insects were collected, among which 36.000 Rhopalocera and 1.000 Heterocera. 

The remaining 13.000 specimens belong mainly to the orders Hymenoptera, Orthoptera, Ho- 

moptera, Hemiptera and Diptera (especially Tipulidae). We collected or observed 206 species 

of Rhopalocera out of 319 species known from Turkey at this moment. 

For many species an extension of the distribution area could be established, and one or more 

provinces added to their recorded distribution. Some of the more noteworthy range extensions 

are mentioned below; in all cases several specimens have been collected, showing that the re¬ 

ported range extensions are not based on stray specimens. 
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Fig. 1. The localities visited one or more times during the survey. Dots indicate one or two 

localities, squares represent four or five localities. Also the known distributional area is shown 

of Cupido m. minimus (A) and of C. m. albocilia (B). 

Range extensions 

A remarkable range extension to the southwest could be shown for the following species: 

Leptidea duponcheli (Staudinger): Aydin, Mugla, Denizli, Burdur, Isparta, Afyon; Hypone- 

phele wagneri (Herrich-Schäffer): Antalya, Adana, Nigde; Satyrus favonius Staudinger: Ko¬ 

nya; Agrodiaetus iphigenia (Herrich-Schäffer): Mugla, Antalya, Isparta, Afyon; Aricia isaurica 

(Staudinger): Antalya, Icel; Agriadespyrenaicus (Boisduval): Nigde. 

An extension to the west is shown for Pseudochazara obscura Staudinger: Mugla, Denizli, 

Burdur, Isparta, Afyon; Melitaea collina Lederer: Icel; Eogenes alcides (Herrich-Schäffer): 

Nevsehir; Colias chlorocoma Christoph: Nigde. C. chlorocoma was known from Nigde, but on¬ 

ly after one specimen (Hesselbarth, verbal communication). 

Everes alcetas (Hoffmansegg) shows an extension to the south: Isparta, Afyon, Konya. 

The presence in Turkey has been shown definitely for Euchloe belemia (Esper), which was 

recorded at six localities in Hatay, Zizeeria karsandra (Moore), discovered at four localities in 

Icel, and for Lycaeides argyrognomon (Bergsträsser), found at one locality in Kayseri. 

The following species have been freed from their aureole of scarceness: Eysandra syriaca 

Tutt (nine localities in Hatay, Adana, Nigde and Icel), Glaucopsyche astraea (Freyer) (12 lo¬ 

calities in Konya, Icel, Nigde, Malatya and Sivas), and Proterebia phegea (Borkhausen) (three 

localities in Konya and Ankara). 

Cupido minimus (Fuessly, 1775) in Turkey 

Before our first observation of C. minimus in Turkey in 1979, it was still questionable wheth¬ 

er the species belongs to the Turkish fauna. The species is known from most countries of Eu¬ 

rope, including, and up to Central Asia. The species is not yet known from Iran (Eckweiler & 

Hofmann, 1980) and Afghanistan (Sakai, 1980). For Turkey Higgins (1966) mentioned that 

C. minimus could occur in the provinces of Bursa, Izmir and Konya, but he added: “I have not 

seen specimens and confusion with sebrus is possible”. This confusion is only possible with the 

females, which are entirely brown on the upperside in both C. minimus and C. osiris Meigen 

(= sebrus auct.). The upperside of the males is also brown in C. minimus, but blue in C. osiris. 

The latter species is known from almost the whole of Turkey. 

With regards to Turkey C. minimus was mentioned by Mann (1862): “Brussa [= Bursa], not 

scarce, together with C. sebrus”, Lederer (1864): “Boz Dag [prov. of Izmir], scarce”, and 

Pfeiffer ( 1926): “Sultan Dag and Egridir, very scarce”. 
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C. osiris was recorded by Mann (1862) (the record of C. sebrus mentioned above). Stauding- 

er (1878) supposed that a record by Lederer of C. minimus from Amasia was erroneous, and 

concerned osiris as well. Neither species was mentioned form Turkey by Rebel (1917), Wagner 

(1928), Osthelder & Pfeiffer (1931/2, 1939) and de Lattin (1950). In modern literature the oc¬ 

currence of C. minimus in Turkey is not mentioned. Moreover, material of the species was not 

found in the collections of the museums visited, neither in the private collections of W. Eck- 

weiler, E. Görgner, P. Hofmann and K. G. Schurian (all four in Frankfurt), G. Hesselbarth 

and S. Wagener. 

We collected C. minimus at eleven localities, and C. osiris at 36 localities. At six localities, 

in the Sultandag and the eastern Taurus, we collected both species together. 

In 1979 we found C. minimus in the mountains of the Sultandag at the following localities: 

Konya, Aksehir, 1100 m, 20.V.-2.VI. 1979: 9 <3 7 9 in a wet biotope with young poplars; Ko¬ 

nya, 10 km E of Engilli, 1200 m, 26.V. 1979: 2 6 1 9 in a cemetery with broad-leaved trees 

(this is probably the cemetery mentioned and photopgraphed by Wagner (1929: 7) as a particu¬ 

larly rich locality); Konya, Aksehir, 1500 m, 28.V. 1979: 4 S 1 9 on slopes with open oak- 

brushwood and a very scarce low vegetation; Afyon, 10 km E of Cay, 1100 m, 29.V. 1979: 1 9 

on a flowery slope. 

Although we recognized the species in the field, and the whole area was searched thorough¬ 

ly, we did not succeed in finding more specimens. From the condition of the specimens we as¬ 

sume that C. minimus was in the middle of its flight period at that time. So we assume that 

C. minimus is not common in that part of the Sultandag. 

The wing span of the specimens varies from 18 to 23 mm, with an average of 21 mm. They 

cannot be distinguished in any respect from European material. Therefore we consider them to 

belong to the nominate subspecies, which was described after material from Switzerland. 

One male of C. minimus from Kizilcahaman, 40 km NW of Ankara, 13.VI. 1981, leg. Strauss 

and Hofman, that became part of our collection in 1982, appears to be silimar to the series 

from the Sultandag. 

In 1980 (16-26.VII) and 1981 (31.VII.-3.VIII) we visited the same localities. It was rather 

late for minimus, and no specimens were found. 

Cupido minimus albocilia n. ssp. 

In 1982 and 1983 we found C. minimus also in the eastern part of the Taurus, in particular in 

the neighbourhood of Pozanti (prov. of Adana) and in the Aladag east of Camardi (prov. of 

Nigde). The overall appearance of these specimens deviates from the nominate subspecies (in¬ 

cluding the material from the Sultandag) in such a way that we decided to describe them as a 

new subspecies. The description was made after comparison with 550 specimens of the nomi¬ 

nate form of C. minimus from 14 countries in the ZMA and RMNH collections. It must be re¬ 

marked that of all 142 specimens of albocilia only one specimen (from the province of Adana) 

is a female. 

Description 

Male. — Wing span 20-29 mm, average 24.6 mm. Upperside brownish black, 30% of the 

specimens faintly coloured with pale blue scales scattered over the forewing; underside light 

grey or beige with a complete pattern of distinct black spots within rings of white scales and a 

distinct dark submarginal spot in cell 2 of the hindwing. Ciliae of both forewing and hindwing 

purely white on both sides. 

Female. — Wing span 28 mm, upperside brownish black with some pale blue scales at inner 

edge of the hindwing; underside as in male but no dark spot in cell 2. Ciliae as in male. 

The subspecies albocilia differs from the nominate subspecies by its larger size, darker col¬ 

our, and pure white ciliae. The ciliae are light grey or beige in the typical subspecies. No useful 
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difference could be found in the male genitalia; they are only a bit larger as can be expected 

from the larger size of the animals. 

The new subspecies shows some variation. One specimen does not have the ciliae pure 

white, but light beige. In one specimen the pale blue scales are arranged in a continuous field 

on the forewing and along the inner edge of the hindwing. In less than 10% of the specimens 

the black spots on the underside are slightly reduced in size and number. 

C. minimus albocilia is recorded now from the eastern part of the Taurus, but since the sub¬ 

species is not very critical with respect to the choice of its biotope, we expect that it will be 

found more westwards and particularly eastwards in a larger area. 

It is striking that, despite much efforts, we only managed to secure one female. But also in 

the nominate subspecies females are comparatively rare in collections: only 25% of the C. m. 

minimus in ZMA and 29% of the specimens in RMNH are females. This is the more significant 

because both sexes are brown and no selection on colour can be made during collecting, as of¬ 

ten happens with Lycaenidae species with blue males. We are convinced that more research is 

required about the behaviour of the females of this family. 

Holotype. — “TURKIYE Nigde / H. v. Oorschot / & H. v.d. Brink / Aladag 18 km SE / of 

Camardi St. 43 / 1600-1800 m / 1-2. VII. 1982”, â. (The abbreviation “St.” refers to the station 

number.) 

Allotype. — Turkiye, Adana, 5 km W of Pozanti, 1000-1400 m, 26.VI. 1982, leg. H. van 

Oorschot and H. van den Brink st. 36, 9. 

Paratypes. — Province of Nigde: St. 42, 10 km S of Camardi, 1300 m, 30. VI. 1982, 23 6 ; St. 

43, Aladag, 15 km SE of Camardi, 1600-1800 m, 1-2.VII. 1982, 75 S ; St. 44, 18 km SE of Cam¬ 

ardi, 1800-2100 m, 1-2.VII. 1982: 36 St. 45, Aladag, Avci-Veli, 18 km SE of Camardi, 2500- 

2900 m, 1-2.VII.1982: 1 6\ St. 46, 40 km N of Camardi, 1500 m, 3.VII.1982: 1 c5; St. 137, 

Aladag, 19 km SE of Camardi, 1800-2100 m, 7-11.VIII. 1983: 4 6. Province of Adana: St. 36, 5 

km W of Pozanti, 1000-1400 m, 26.VI. 1982: 1 6 ; St. 41, Sihli, 3 km NWofTekir, 1300-1750 m, 

28-29.VI. 1982: 3 6. Holotype, allotype and most paratypes in ZMA; some paratypes in 

RMNH and authors’ collections. 

Ecology. — We found albocilia in a dry watercourse on an eastern slope (st. 36), at the edge 

of a pine forest with some low vegetation (st. 41), in a very dry and hot field (st. 46), and at the 

highest locality (st. 45, 2500-2900 m) we captured one male on rocky ground with very scarce 

low vegetation at 2750 m. 

On the other hand, we found populations in much wetter situations. One (st. 42) concerned 

in a rich vegetation with young poplars enclosed by a winding of a river and a dry dirt road. 

Maniola jurtina (Linnaeus) and Coenonympha pamphilus (Linneus) were flying in masses in 

the high grass. A wet strip with a scarce vegetation was a real haunt for Lycaenidae, such as 

Agrodiaetus carmon (Herrich-Schäffer) and A. damone (Eversmann). Here we captured 23 

fresh males of albocilia, flying low above the ground. Finally, hundreds of albocilia were flying 

at two wet spots one being a drinking place for sheep and cattle (st. 43 and 44). 

Most of the collections were made in the period 26.VI-3. VII. 1982. The second author visited 

st. 43 on 21.VII. 1983, but did not observe any specimen. A few weeks later in the same year all 

earlier localities of albocilia were revisited. Now we found only four fresh males at st. 137 on 7- 

11.VIII. Again, no females could be found, although we had five days with excellent weather 

conditions in that area. 
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Dit boekje is om drie redenen verbazingwekkend. De eerste is natuurlijk dat een dergelijk 

luxueus uitgevoerd boekje gratis verspreid wordt. 

De tweede reden is dat de entomologie zo’n grote rol speelt in dit boekje. Ongeveer de helft 

ervan is aan entomologische objecten gewijd. En lang niet alleen aan dagvlinders! 

De derde reden tenslotte is het enorme aantal soorten dat men als min of meer ernstig be¬ 

dreigd heeft opgevoerd. Feitelijk is het een poging tot opsommen van alle dieren die gebonden 

zijn aan bedreigde milieus (moerassen, rottende boomstammen, stromend water, e.d.). Toch 

heeft dat iets gevaarlijks. De lengte van een dergelijke lijst wordt op deze wijze meer een func¬ 

tie van het aantal specialisten dat men kan aantrekken dan van het aantal bedreigde milieus of 

soorten. En ik ben ook bang dat de onmisbare steun van het „grote publiek” zal gaan tanen 

zodra het ontdekt dat de gemiddelde grootte van de dieren op de lijst onder de halve cm ligt, 

en dat ze slechts Latijnse namen hebben. Het produceren van enorme lijsten met namen — 

want daaruit bestaat een belangrijk deel van dit boekje — is misschien minder urgent dan het 

publiek doordringen van de waarde van een compleet en complex oecosysteem, waarin ook 

veel onbenoemd kleingrut een rol speelt. De kleurenfoto’s (die spektakelstukken tonen als 

Saga pedo, Saturnia pyri, Calopteryx virgo) dragen daartoe niet bij. Desalniettemin is het in¬ 

drukwekkend en benauwend om het loutere getal te zien van het aantal soorten dat (tenminste 

lokaal) op het spel staat. — W. N. Ellis. 
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Bijzondere aantastingen door insekten in 1983 

door 

H. C. BURGER, L. J. W. de GOFFAU & S. A. ULENBERG 

Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen 

ABSTRACT. — Striking infestations of insects in 1983. The sphecid Philantus triangulum 

(Fabricius) has been found again in the Netherlands after years of absence. The carabid beetle 

Clivina fossor (Linnaeus) caused remarkable underground damage to germinating beet seeds. 

Heavy infestations of Thuja by the moth Argyresthia thuiella (Packard) occurred at different 

places in the country. Dracaena imported out of Ivory Coast was infested by Artitropa cornus 

(Stoll)*. This moth is endemic for Africa, where it is distributed from Sierra Leone up to 

Ethiopia. 

DIPTERA 

Mycetophilidae; Sciophilinae 

Van verschillende Gerbera-kwekerijen in ons land ontvingen wij muggelarven, die massaal 

gevonden werden tussen rottende wortels van moerplanten. De muggen die zich hieruit ont¬ 

wikkelden, traden soms zo massaal op dat ze hinderlijk werden voor het personeel. De distri¬ 

butie van de moerplanten had mogelijk plaatsgevonden vanuit een Gerbera-vermeerderingsbe- 

drijf. Aan de hand van de imagines, die uit dit bedrijf werden ontvangen, konden wij de soort 

bepalen als Leia arsona Hutson. Ook kon nu door ons worden vastgesteld, dat wij deze mug 

reeds in 1979 hebben ontvangen van rottende Gerbera-worlete in een kwekerij te Luttelgeest. 

Naar aanleiding van een vondst in rottende gemberwortel in een pakhuis te London in 1974 

werd de soort beschreven aan de hand van collectie-materiaal uit het British Museum (Natural 

History), dat in 1953 in Zuid-Afrika verzameld was. Genoemde collectie bleek ook exempla¬ 

ren te bevatten uit Kenya en St. Helena (Hutson, 1978). 

De larven van Leia arsona leven van schimmelmycelium. Hun optreden is dus niet de oor¬ 

zaak maar het gevolg van het rotten van de wortels. 
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Fig. 1. Bladeren van linde aangetast door Parna tenella (Klug) (foto A. van Frankenhuyzen). 

Muscidae 

Op een fruitteeltbedrijf te Noordlaren (Gr.) wordt de laatste jaren veel last ondervonden 

van vliegen van de soort Mesembrina meridiana (Linnaeus). Zij veroorzaken tegen de oogst 

flinke vervuiling van aan de bomen rijpende vruchten. De larven van Mesembrina meridiana 

zijn coprofaag en ontwikkelen zich in verse mest van herkauwers en paarden. Inderdaad blijkt 

het betreffende bedrijf omgeven door weilanden met paarden en koeien. Ook komen er in de 

omgeving veel reeën voor. Van de vliegen is bekend, dat ze zich ophouden op boomstammen 

en vooral op de warmste uren van de dag neerstrijken op de bloemen van Umbelliferen. Er 

wordt verondersteld, dat ze in het onderhavige geval afkomen op de in de boomgaard aanwezi¬ 

ge rottende en beschadigde vruchten. De oorzaak van het op deze manier optreden van ge¬ 

noemde vliegesoort moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan bijzondere omstandighe¬ 

den, zoals de aanwezigheid van veel verse mest en mogelijk de teelttechniek. 

HYMENOPTERA 

Tenthredinidae 

De bladwesp Parna tenella (Klug), die wij het vorig jaar vermeldden van linden in Goirle 

(Ulenberg et al., 1983), kwam in 1983 talrijk voor in een laanbeplanting te Wageningen en in 
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een boomkwekerij te Oudenbosch (N.Br.). De soort werd nu behalve aan het beschadigings- 

beeld (fig. 1) ook vastgesteld aan de hand van de imagines. Er trad geen schade van betekenis 

op en deze is ook niet te verwachten. In boomkwekerijen zou bij een zware aantasting aanwas- 

verlies kunnen optreden. 

Vespidae: plooiwespen 

Vespa crabro Linnaeus (Hoornaar) werd aangetroffen te ’s-Heerenberg (Gld.) op uit¬ 

vloeiend boomsap van Sorbus aucuparia L. (Lijsterbes). Een eerdere vondst van deze wesp, 

die de laatste jaren kennelijk weer sporadisch voorkomt in ons land, dateert van 1979 (Van 

Rossem et al., 1980). 

Sphecidae: graafwespen 

Uit Uden ontvingen wij de graafwesp Philanthus triangulwn (Fabricius) (Bijenwolf). De ont¬ 

vangen exemplaren werden buiten verzameld, langs de gevel van een woning, in gezelschap 

van honingbijen (Apis mellifera Linnaeus). Genoemde graafwesp, die in Nederland geheel of 

vrijwel geheel was uitgestorven, is dit jaar op meer plaatsen in Nederland waargenomen. 

Apidae 

Op verschillende plaatsen in ons land werden zeer vele dode hommels (Bombus sp.) onder 

lindebomen gevonden. Meldingen kwamen binnen uit Nijmegen, Bennekom, Vreeland, Rijs¬ 

wijk en Emmen. Dit verschijnsel doet zich voor tijdens de bloei en kan als volgt worden ver¬ 

klaard: Een hoge concentratie van sommige suikers (met name mannose) in de nectar van lin¬ 

den kan tot verlamming van de spieren leiden bij hommels. Ook de Honingbij en andere bijen 

kunnen tot de slachtoffers behoren. Een dergelijke hoge concentratie van de voor hommels en 

bijen giftige suikers wordt vooral bereikt in droge jaren bij linden op goed doorlaatbare gron¬ 

den. Tilia tomentosa Moench, T. petiolaris DC., T. cordata Mill, en T. (x) orbicularis Jouin 

dragen het meest bij tot de sterfte (Crane, 1977). 

COLEOPTERA 

Carabidae: loopkevers 

Uit Zuidelijk en Oostelijk Flevoland werd begin mei schade aan kiemend bietezaad gemeld, 

die werd toegeschreven aan vreterij door Clivina fossor (Linnaeus). Zowel de larven als de 

imagines van deze kleine loopkever leven op vochtige plaatsen en houden zich in hoofdzaak op 

in de grond. 

In Zuidelijk Flevoland werd de situatie ter plaatse grondig bestudeerd door J. Meems van 

het Consulentschap voor de Akkerbouw te Emmeloord. Bovengronds was niets te zien. Het 

bleek, dat de kevers 1,5 tot 2 cm diep in de grond gangetjes hadden gegraven naar de bieteza- 

den, waarvan de kiem werd afgevreten. Op drie bedrijven in Zuidelijk Flevoland werd deze 

schade geconstateerd. In het ernstigste geval was 20% van de plantjes voor het opkomen weg¬ 

gevallen. 

In 1952 en 1953 trad een dergelijke schade door Clivina fossor op in kiemende maïs (Anony¬ 

mus, 1953, 1954; Van Rossem, 1954). 

Cucujidae; Psammoecini 

Van ons districtskantoor te Zaltbommel ontvingen wij in oktober 1982 en in april 1983 ke¬ 

vertjes, die voorkwamen op de rand van potten en tussen de wortels van cocospalm op hydro¬ 

cultuur in een kwekerij. De laatstgenoemde keer bevonden zich ook larven in het ontvangen 

monster. De kevertjes bleken te behoren tot Cryptamorpha desjardinsi (Guérin-Méneville). 
Deze soort, die tot dusver niet in Nederland werd gevonden, is door het handelsverkeer met 

bananen, ananas en suikerriet verspreid en is o.a. eerder aangetroffen te Hamburg (Duitsl.) 
(Vogt, 1967). 

Hoewel de kevertjes dus gedurende vele maanden waren opgetreden in de bovengenoemde 
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kwekerij, was, voor zover men kon zien, geen schade toegebracht aan de cocospalmen. 

Waarschijnlijk leeft de soort van de schimmel-, bacterie-, gist-, of algenontwikkeling aldaar. 

LEPIDOPTERA 

Gracillariidae; Lithocolletinae 

Platanen (Platanus sp.) werden op vele plaatsen in het land aangetast door Phyllonorycter 

platani (Staudinger). De schade die door deze mineermot wordt veroorzaakt is in openbaar 

groen niet van betekenis, in kwekerijen kan de optredende groeiremming bij een zware aantas¬ 

ting wel schade in economisch opzicht tot gevolg hebben. De soort werd in Nederland voor het 

eerst aangetroffen in 1965 te Reuver (Van Frankenhuyzen, 1976, 1983). Onze opgave van deze 

mineermot in 1974 te Ede was dus niet de eerste vondst in ons land, zoals door ons abusievelijk 

werd vermeld (Van Rossem et al., 1975). 

Yponomeutidae; Argyresthiinae 

Op verschillende plaatsen in Nederland werden hagen en alleenstaande bomen van Thuja sp. 

in particuliere tuinen aangetast door Argyresthia thuiella (Packard) (Thuja-mineermot). Dit 

was o.a. het geval te Ede, Barneveld, Zevenaar, Duiven en Nunspeet. In Zevenaar en vooral 

in Ede betrof het zware aantastingen met belangrijke schade. Het eerste optreden van Argy¬ 

resthia thuiella in Nederland vond plaats in 1971 (Van Frankenhuyzen, 1973; Van Rossem et 

al., 1974). Onderzoek naar het voorkomen, de levenswijze en de bestrijding werd verricht 

door A. van Frankenhuyzen (1973, 1974 a en b). De soort komt tegenwoordig ook voor in 

Duitsland en Oostenrijk (Kurir, 1983). Een samenvattend artikel over de huidige stand van 

zaken zal door Van Frankenhuyzen worden gepubliceerd in Jaarboek Plantenziektenkundige 

Dienst 1983. 

Pterophoridae 

Bij export-controle van in Nederland in de open lucht gekweekte snijbloemen van Scabiosa 

met bestemming U.S.A. werden in juni in twee zendingen resp. vier en zes rupsen gevonden 

van Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli). Uit de eerstgenoemde zending werden de vlinders op¬ 

gekweekt. 

De rupsen van S. bipunctidactyla leven in de bloemen en vruchtdozen van Succisa en Scabio¬ 

sa. De verpopping vindt plaats in de stengel. De vlinders vliegen van half april tot begin juni en 

van eind juni tot half oktober. De soort, die uit het hele land bekend is van vochtige terreinen, 

is nergens gewoon en wordt meestal in weinig exemplaren aangetroffen (Küchlein & Gielis, 

1982). 

Hesperiidae 

In Dracaena geïmporteerd uit Ivoorkust bevond zich een flinke aantasting veroorzaakt door 

een voor ons onbekende Hesperiidae-soort. R. de Jong (Rijksmuseum van Natuurlijke Histo¬ 

rie, Leiden) determineerde de vlinders als Artitropa comus (Stoll). Deze vlinder is bekend van 

Dracaena; het verspreidingsgebied strekt zich uit van Sierra Leone tot Ethiopië. 

Het materiaal is gedeeltelijk opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum en gedeeltelijk 

in de collectie van de Plantenziektenkundige Dienst. 

THYSANOPTERA 

Thripidae 

Bij een aardbeiteler te Nispen (N.Br.) werden in juli onrijpe vruchten van aardbeien (Fraga- 

ria sp.) aangetast door Thrips fuscipennis Haliday. De vruchten bleven in groei achter en wer¬ 

den misvormd, doordat er rondom de pitjes zuigschade optrad. De andere delen van de plan¬ 

ten vertoonden geen beschadigingsbeeld. Deze in ons land algemeen voorkomende tripssoort 
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Fig. 2. Graphocephala fennahi Young, in copula (foto A. van Frankenhuyzen). 

is polyfaag, maar heeft een voorkeur voor Rosaceae. De betreffende schade aan aardbeien 

was voor ons een onbekend verschijnsel. 

HOMOPTERA 

Auchenorrhyncha: cicaden 

Cicadellidae; Cicadellinae 

De cicade Graphocephala fennahi Young, die wij het vorig jaar vermeldden uit Doorwerth 

(Ulenberg et al., 1983), werd dit jaar massaal aangetroffen op Rhododendron te Oosterbeek. 

De imagines (fig. 2) werden waargenomen van 20 augustus tot eind oktober. R. H. Cobben 

bevestigde de identiteit van de soort. Ook de aantasting van de bloemknoppen door de schim¬ 

mel Pycnostysanus azaleae (Peck) Mason trad in deze Rhododendron-beplanting op. Tevens 

werd genoemde cicade te Rotterdam in grote aantallen waargenomen in de Rhododendron-col¬ 

lectie waar het vorig jaar voor het eerst Pycnostysanus azaleae werd gevonden (Ulenberg et 

al., 1983). Een onderzoek naar het voorkomen van de cicade of de schimmelaantasting op an¬ 

dere plaatsen in ons land leverde tot dusver weinig op. A. van Frankenhuyzen vond een zeer 

lichte aantasting van de schimmel in Lisse, Nunspeet, Enschede, Ede en Wageningen-Hoog. 

Uit besmettingsproeven, die genomen zijn bij de Plantenziektenkundige Dienst, is gebleken 

dat de schimmelziekte inderdaad door deze cicade wordt overgebracht. Een artikel hierover 

door A. van Frankenhuyzen en W. M. Loerakker zal worden gepubliceerd in Jaarboek Plan¬ 

tenziektenkundige Dienst 1983. 

Cicadellidae; Typhlocybinae 

Op het proefveld van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen werd Fuchsia aange¬ 

tast door Empoasca vitis (Goethe). R. H. Cobben bevestigde de determinatie. De bladeren 

werden vanaf de bladranden bruin en krulden om ten gevolge van de aantasting. Het beeld 

doet denken aan verbranding. Hoewel E. vitis een polyfage soort is, was deze opvallende scha¬ 

de aan Fuchsia toegebracht, voor zover wij weten, niet bekend. 

Aphidoidea: bladluizen 

Lachnidae: takluizen 

Op ceders (Cedrus atlantica cv. „Glauca”) te Driebergen en Tilburg werd Cinara cedri Mi- 

meur gevonden. Wij berichtten reeds eerder over het voorkomen van deze bladluis op een ce¬ 

der in Wageningen (Van Rossem et al., 1982). De soort blijkt ook gevonden te zijn in Enge¬ 

land (Carter & Maslen, 1982). 
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PERSONALIA 

De Societas Europaea Lepidopterologica, die eind april te Wageningen haar 4e Europese 

Congres voor Lepidopterologie hield, heeft aan ons lid B. J. Lempke het erelidmaatschap ver¬ 

leend van haar vereniging als erkenning van het baanbrekende werk dat hij verricht heeft op 

het gebied van de Lepidopterologie, en met name de Nederlandse vlinderfauna. 
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Opmerkelijke insekten in en om gebouwen in 1983 

door 

J.T. de JONGE 

Hoofdinspektie Milieuhygiëne, Afdeling Bestrijding van Dierplagen 

ABSTRACT. — Remarkable insects in and around buildings in 1983. Complaints concern¬ 

ing interesting species in the Netherlands in 1983 are reported. The cockroach Ectobius cf syl¬ 

vestris (Poda) came into buildings in large quantities in september. In most of the cases only the 

larvae were found; two adult females could be captured. The fly Phagocarpus permundus (Har¬ 

ris) was collected on wood treated with tar oil preservatives. A nest of Xylocopa violacea (Lin¬ 

naeus), a rare species in the Netherlands, was found in Utrecht. The beetle Oligomerus ptili- 

noides Wollaston was found in our country for the first time. 

Inleiding 

In 1983 ontving de afdeling Bestrijding van Dierplagen 3370 meldingen over hinderlijke en 

schadelijke insekten, mijten e.d. Dit is een stijging van 26% ten opzichte van 1982. Bij een 

aantal van de vermelde insektesoorten zijn speciaal de omstandigheden waaronder ze voorko¬ 

men van belang. Van één soort staat vast dat deze nog niet eerder in Nederland werd waarge¬ 

nomen. 

DICTYOPTERA 

De afdeling krijgt slechts zelden monsters toegestuurd van inheemse kakkerlaksoorten. Dit 

jaar werden echter grote aantallen nymfen van zeer waarschijnlijk de Boskakkerlak, Ectobius 

sylvestris (Poda), in gebouwen aangetroffen. Vanuit het oostelijk deel van de provincie Utrecht 

en vanaf de Veluwe bereikten ons in de periode van begin september tot half oktober twaalf 

meldingen. 

Maarn 30. VIII en 9.IX nymfen Nunspeet 8.IX nymfen 

Den Dolder 2.IX en 8.IX nymfen Leusden 12.IX 1 nymf 

Otterlo 5.IX 1 9 Leusden 12.IX 19+ nymfen 

Eerbeek 6.IX nymfen Soest 21.IX 1 nymf 

Amersfoort 6.IX 1 nymf Huizen 28. IX nymfen 

’t Harde 8.IX nymfen Kootwijk 17.X nymfen 

Grote aantallen nymfen kwamen zowel binnen als buiten de gebouwen voor. Alle gebouwen 

waren gesitueerd in bosrijke gebieden. 

De Boskakkerlak komt in grote delen van Europa voor, van Zweden en Finland tot Noord- 

Italië en van Rusland tot de Noordzee, het Kanaal en de Golf van Biskaje. In Engeland wordt 

de soort niet aangetroffen (Kruseman, 1979). Net als andere inheemse kakkerlaksoorten zijn 

de volwassen exemplaren veelal te vinden op struiken en kruidachtige gewassen in bosrijke 

streken. Het vrouwtje draagt het eipakket bij zich en begraaft het uiteindelijk in de grond. 

Hiertoe maakt ze een kuiltje dat ze ook zelf weer toedekt met aarde. De nymfen leven vooral 

op de grond tussen afgevallen bladeren. Wellicht is de oorzaak van het optreden van deze soort 

in gebouwen te vinden in de extreem droge weersomstandigheden van de zomer van 1983. E. 

sylvestris heeft zich nergens in gebouwen kunnen handhaven. 

Een inwoner van Soest ontdekte in zijn bagage na een reis vanuit Djakarta, Indonesië, een 

kakkerlak die bleek te behoren tot Neostylopyga rhombifolia (Stoll). In de literatuur wordt dit 

ook wel de Harlekijnkakkerlak genoemd wat zeer toepasselijk is vanwege de bonte kleurscha- 
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keringen. Meestal worden alleen de vrouwtjes aangetroffen. In tropische gebieden komt de 

soort af en toe in woningen voor (Cochran, 1982). 

LEPIDOPTERA 

Het afgelopen jaar bereikten ons twee meldingen over de rijstmot Corcyra cephalonica 

(Stainton) (Pyralidae). De eerste melding betrof de produktie-afdeling van een chocoladefa¬ 

briek waar in april aanzienlijke aantallen van deze mottesoort werden aangetroffen. De twee¬ 

de melding kwam uit een woning in Heemskerk waar in juni enkele van de motten werden ge¬ 

vonden. C. cephalonica is een tropisch insekt dat in onze streken alleen kan overleven in ver¬ 

warmde opslagruimten. De soort wordt aangetroffen in gepelde rijst, maar ook in mais, graan, 

sorghum, griesmeel, cacao, aardnoten, kantoenzaad, sesamzaad, palmpitten, rozijnen, kren¬ 

ten en chocola (Busvine, 1980). De totale ontwikkelingsduur is onder de meest gunstige om¬ 

standigheden ca. 4 weken, maar in gebouwen in Nederland treedt waarschijnlijk slechts één 

generatie per jaar op. 

Van Rossem (1952) meldde reeds het optreden van de soort in katoenzaadschilfers „uit den 

Congo”. Het is waarschijnlijk dat C. cephalonica in meerdere levensmiddelenfabrieken in Ne¬ 

derland voorkomt, dit vanwege de intensieve contacten die veel van deze fabrieken hebben 

met het buitenland. 

DIPTERA 

Een tweetal meldingen bereikte ons betreffende de Meidoornvlieg Phagocarpus permundus 

(Harris), fam. Tephritidae (boorvliegen). De vliegen werden aangetroffen op 11 juli op een 

kippeschuur in Steenwijk en dan vooral op de pas met carbolineum behandelde delen van het 

hout. Zeer opvallend met de vleugels bewegend liepen de vliegen daarop in het rond. De soort 

werd op 26 juli eveneens in Eindhoven aangetroffen op een uit Kenia geïmporteerde kist. Ook 

hier bevonden de vliegen zich op de met carbolineum behandelde delen van het hout. 

Deze vlieg ontwikkelt zich in de vruchten van Crataegus (meidoorn), Cotoneaster, Sorbus 

(lijsterbes) en Berberis (Blunck, 1953). De eitjes worden in groepjes in de vruchten gedepo¬ 

neerd. Tot in het najaar leven de larven hierin. Daarna vindt de verpopping plaats. Na de win¬ 

terperiode komen de vliegen tevoorschijn. Wellicht worden ze aangetrokken door een bepaal¬ 

de geurcomponent van carbolineum. 

HYMENOPTERA 

Begin november werden vanuit Utrecht-Noord, in de nabijheid van een bosgebied, drie 

mannetjes van de houtbij Xylocopa violacea (Linnaeus) toegestuurd. Een kolonie was aange¬ 

troffen in een vermolmde berkestam die als steunpaal diende voor een vogelhuisje. De uit- 

vliegopening in de stam bevond zich op ongeveer een halve meter boven de grond. Volgens de 

inzender hadden er zeven exemplaren in het nest gezeten. 

De houtbij paart in april waarna het vrouwtje het nest bouwt. Ze maakt daarbij cellen onder 

elkaar in holle, loodrecht staande takken en stammen. De vrouwtjes vliegen van mei tot augus¬ 

tus en bouwen vaak 2 à 3 nesten. De houtbij is een Zuideuropese soort en wordt in Nederland 

slechts zelden aangetroffen. In Noord-Brabant en Limburg zijn in het verleden drie populaties 

waargenomen. Ook is een aantal vangsten van afzonderlijke exemplaren gemeld (Benno, 

1941 ; De Haan, 1952; Van Lith, 1955; Sanders, 1953 en Van der Zanden, 1955). 

COLEOPTERA 

Een inwoner van Tilburg kocht in 1978 in Frankrijk een oude buffetkast van kersehout. Zo¬ 

wel in 1981 als in juni 1983 kwamen uit deze kast kevertjes tevoorschijn die bleken te behoren 

tot Oligomerus ptilinoides (Wollaston) (Anobiidae). Deze soort komt volgens Lohse (1969) 

voor in het zuidelijk deel van Midden-Europa. Zij komt in leefwijze overeen met de Gewone 

houtworm, Anobium punctaturn (Degeer), en kan schade toebrengen aan verwerkt hout in huis 
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VERENIGINGSNIEUWS oktober 1984 

Onder redaktie van de secretaris. Postbus 9517, 2300 RA Leiden 

TWEEDE EN LAATSTE AANKONDIGING 

Zoals U hebt kunnen lezen in het Verenigingsnieuws van september j.l., 

wordt er een extra vergadering gehouden en wel op 

ZATERDAG, 13 OKTOBER 1984, AANVANG 11.00 uur 

in het Restaurant en Partycentrum "Congres" 

Boschstraat 86, te Breda 

Als U zéér rustig wandelt (3 km/uur), bereikt U de vergaderruimte in 

zes minuten vanaf het station. 

Ik beloofde U in de eerste aankondiging een uitgewerkt programma, maar 

bij nader inzien houd ik U liever nog in spanning en verklap ik slechts, dat 

het geen "zware" vergadering wordt, maar een die in eerste instantie bedoeld 

is voor het leggen of verstevigen van kontakten, zowel met landgenoten als 

ook en vooral met de hopelijk in groten getale aanwezige Belgische entomolo¬ 

gen. 

Op het georganiseerde programma staan maximaal acht korte praatjes (onge- 

! veer 15 minuten) over uiteenlopende onderwerpen (o.a. enige resultaten van 

i het werk in de Ardennenkampen!). Voor de invulling van het ongeorganiseerde 

deel van de dag wordt Uw eigen initiatief gevraagd: er is gelegenheid tot het 

doen van korte mededelingen (als het er tev-el worden, zullen we misschien 

« wat moeten doorschuiven naar de Wintervergadering), als ook tot het leggen, 

onderhouden, verstevigen, enz. van persoonlijke kontakten. 

U zou er wel eens heel wat spijt van kunnen krijgen, als U het na 13 okto- 

; ber zou moeten stellen zonder eigen ervaring over deze vergadering en U zou 

: moeten behelpen met de enthousiaste verhalen van hen, die wel zo slim waren 

erheen te gaan... Mis deze extra kans dus niet! 

Kontakt gezocht 

Ons bereikte het bericht, dat de hr. Enrique Nacias, Göell Roser 14, Apart. 105 

Olot (Gerona), Spanje graag in kontakt zou komen met Nederlandse insektenver- 

zamelaars. 

* 

I, N.B. Houdt U vast rekening met de datum van de Herfstvergadering, 24 november a.s.? 

... - -i-Cr HB 
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en in meubels. De soort werd tot nu toe niet eerder in Nederland aangetroffen. 

In Kerkrade werden in september exemplaren van de keversoort Mezium sulcatum Fabricius 

aangetroffen. Deze tot de diefkevers (Ptinidae) behorende soort werd gevonden op de boven¬ 

verdieping van een woning. De kevers liepen langs het plafond en op de bedden. Volgens 

Freude (1969) komt M. sulcatum voor in het Middellandse Zeegebied, op Madeira, de Kanari¬ 

sche eilanden en de Azoren. In Midden-Europa is deze soort ingevoerd, maar ze heeft zich 

daar niet gevestigd. De soort ontwikkelt zich in tabakszaad, paprika, opium en allerlei grassen. 

In Nederland werd M. sulcatum tot nu toe slechts enkele keren aangetroffen (Brakman, 1966). 

Op 8 december 1982 bereikte onze afdeling een aantal kevers vanuit Grave (Noord-Bra- 

bant), die bleken te behoren tot Ptinus pusillus Sturm (Ptinidae). De kevers werden aangetrof¬ 

fen in een bouwvallige woning, vooral in de kamers op de tweede verdieping. Op de zolder 

daarboven had men in het verleden duiven gehouden. Er waren een hoeveelheid mest en een 

aantal dode duiven blijven liggen. 

De soort komt voor in geheel Europa, uitgezonderd Noord-Europa en de Balkan. P. pusillus 

Sturm komt vaak voor samen met de gewone diefkever Ptinus fur Linnaeus. Everts (1922) 

meldt dat zij is aangetroffen in Den Haag, Haarlem, Arnhem en Valkenburg (L.). De larven 

kan men aantreffen achter boomschors waar ze leven van rottend organisch materiaal. Het is 

waarschijnlijk dat in dit geval de vroegere aanwezigheid van duiven tot het optreden van deze 

kevers heeft geleid. 

In een woning te Venlo werden in oktober exemplaren van de keversoort Cryptolestes pusil¬ 

lus (Schönherr) (syn. C. minutus (Olivier)) (Cucujidae) aangetroffen. De kevers werden voor¬ 

al gevonden rondom het aanrecht in de keuken. Deze soort kan zich ontwikkelen in opgeslagen 

voorraden, vooral granen en graanprodukten. Hij komt vooral voor in vochtige tropische stre¬ 

ken en is veel minder algemeen in koele droge klimaatzones. Buiten gebouwen kan de soort in 

Nederland naar alle waarschijnlijkheid niet overleven. Hij werd tot nu toe slechts enkele keren 

in ons land aangetroffen (Brakman, 1966). 
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Two new skippers from Sulawesi (Celebes) (Lepidoptera: Hesperiidae) 

by 

ANTHONY BEDFORD RUSSELL 

ABSTRACT. — Halpe damar and Acerbas suttoni are described and figured from single 

males taken in eastern Central Celebes (Sulawesi Tengah), in March 1980. Both are clearly 

distinguished from their congeners by facies and genitalic differences. Neither genus is known 

to be represented east of Weber’s line. 

Halpe damar sp. n. (figs. 1-3) 

The genus Halpe Moore, 1878 is generally placed in the Astictopterus group (Evans) of Hes- 

periinae; some 27 species are included, from India to the Philippines and Sulawesi: all small 

and brown with hyaline spots. The males of most species have a stigma on the upperside of the 

forewing. Until now, only H. beturia Hewitson has been known from Celebes: its wings are 

darker, conspicuously branded and marked, and of a typical Halpe shape. The new taxon does 

not seem particularly close to any other Halpe, in facies or genitalia. 

Description 

Male. — Forewing 18 mm; a marked “shoulder” to the costa makes the wing appear unusual¬ 

ly broad. 

Upperside. — Brown; forewing with small hyaline spots in spaces 2, 3, 6 and 7 and a small 

upper cell-spot. No forewing brand, but some modified scales are discernible where the brand 

would be expected. 

Underside. — Dull greyish brown; forewing with an additional tiny, non-hyaline spot in 

space 8, and faint traces of pale submarginal marks in spaces 4-7. Some straw-coloured scales 

are scattered thinly near the base, above the radius, but there is no pale area in space 1A. 

Hindwing central band consists of pale patches separated by the brown veins; submarginal se¬ 

ries inconspicuous and roughly parallel to termen, ending below vein 6. Cilia pale brown. 

Genitalia. — Uncus deeply bilobate, valva much serrated, and cuiller hardly upcurved. 

Palpi. — Third segment porrect. Holotype 6, Indonesia: Sulawesi Tengah, Mt Tambusisi 

(121° 21' E, 1° 39' S) 1300 m, 9.III. 1980 (Bedford Russell) (BMNH, London). 

Remarks. — The specimen was taken from a typical halpe perch, about four metres above 

ground on a sapling, in the morning sun. Other Halpe were present, some of them certainly 

beturia; at first glance, this insect’s wing-shape made its captor think it was a female. 

The type locality was on the edge of a small clearing in primary jungle near the lower limit of 

the moss-forest. The name damar is taken from the native name for the clearing (Tambusisi 

Damar); “damar” is the gum secreted by the locally abundant Agathis tree. 

Acerbas suttoni sp. n. (figs 4-6) 

The genus Acerbas de Nicéville, 1895 is generally placed in the Unkana sub-group of the 

Plastingia group (Evans) of Hesperiinae. Including the present taxon, it contains seven known 

species, three of which appear to occur only in Sulawesi (azona (Hewitson, 1866), latefasciata 

de Jong, 1982 and suttoni sp. n.); the genus ranges from Burma to the Philippines and to Sula¬ 

wesi. All the species are dark brown with pale spots on the forewing and a white area on the 

hindwing; they are generally found in lowland forest, and none is common. The genus is char¬ 

acterised by the long antennae and the produced forewing cell. 
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Figs 1-3. Halpe damar sp. n. 1 d, holotype a. upperside, b. underside; 2. inner view of left 

valva; 3. dorsal view of uncus. Figs 4-6. Acerbas suttoni sp. n. 4. d, holotype a. upperside, b. 

underside; 5. inner view of left valva; 6. inner (ventral) view of uncus. 

Description 

Nearest to the Bornean race dorka Evans of A. duris Mabille, but the hindwing white band is 

greatly reduced, and there is no trace of yellow scales. 

Male. — Forewing 18mm. Head and front of thorax with bronze-green scales; antennae 
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black, considerably longer than half forewing costa. Apex of forewing cell produced. Origin of 

forewing vein 2 (Cu2) nearer to wing-base than to origin of vein 3 (Cu 1). 

Forewing. — Upperside blackish brown, with seven whitish hyaline spots: three sub-apical, 

of which the uppermost is minute and the lowest and largest is distad of the others; two cell- 

spots, the larger being near the cell’s apex and the smaller close to the origin of vein 3; and two 

large, roughly rectangular spots, overlapping in interspaces 2 and 3, that in space 2 being the 

larger and having its inner margin near origin of vein 3. Cilia brown. Upperside blackish 

brown, with traces of a central band, represented by heavily sullied whitish interneural streaks 

from mid-dorsum to just below vein 6 (M 1). Cilia brown, fading to greyish towards tornus. 

Underside similar, but the irregular central band is conspicuously white and sharply defined; it 

is broken in interspace la (3A) and tapers towards apex from 3 mm at dorsum to 1 mm at vein 

6, above which some faint pale marking is discernible. Cilia brown. 

Genitalia. — Valva nearest to A. duris, but cuiller less strongly developed and without 

strong spines. Uncus, viewed from above, is truncate: slightly broader, and more indented at 

centre of apex, than in duris. 

Holotype. — <3, Indonesia: Sulawesi Tengah, Ranu River (121° 30'E, 1°50'S), sea-level, 

24.III. 1980 (Sutton) (BMNH, London). 

Remarks. — The single known example of suttoni was found in a MV trap at Operation 

Drake’s “Walkway Camp” in dense, rather dry, alluvial swamp forest some 5 km from the 

north shore of Teluk Tomori and a few hundred metres from the Ranu River. The forest is high 

(over 30 m) and densely infested with rotan (? Calamus spp.). No doubt the insect was dis¬ 

lodged from its roost by the torrential storm the night before, and was then drawn to the nearby 

light-source. The insect was found in the trap by Dr. S. Sutton of Leeds University, for whom it 

is named. 

Acknowledgements. — I am very grateful to Mr. G. E. Tite, of Tring, and to Dr. R. de 

Jong, of the Rijksmuseum van Natuurlijke Historie at Leiden, for much help and advice, espe¬ 

cially in respect of the examination and depiction of the genitalia. My thanks are also due to 

Operation Drake for enabling me to visit Sulawesi, and to the British Museum (Nat. Hist.) for 
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Contribution to the Eurysa lineata (Perris, 1857)-complex with 
description of E. duffelsi n.sp. (Homoptera: Cicadina, Delphacidae). 

by 

S. DROSOPOULOS & M. ASCHE 

ABSTRACT. — Eurysa carinata Melichar, 1899 reported from Tunisia is synonymized with 

E. lineata (Perris, 1857). In addition, E. duffelsi n.sp. is described from Crete where the closely 

related species E. lineata does not occur. 

The identity of Eurysa carinata Melichar, 1899 

Through the courtesy of Prof. J. Nast (Warszawa, Poland) and Dr. P. Lauterer (Brno, Cze¬ 

choslovakia) the co-author was able to study the holotype of Eurysa carinata, which is preserv¬ 

ed in the collections of the Moravian Museum, Brno. This species was described after one 

single macropterous male from Tunisia and since that time never recorded again. The examina¬ 

tion of the male genitalia — already dissected and placed into glycerin apparently by Nast, to 

whom the type was lent before — revealed the identity with E. lineata (Perris, 1857). 

E. lineata is a well known euromediterranean species. It is widely distributed and very com¬ 

mon in the northern mediterranean region (Drosopoulos, 1982; Asche & Remane, 1982; Dro- 

sopoulos, Asche & Hoch, in press). E. carinata fits that well into the range of intraspecific 

variability of E. lineata that not even a subspecific rank can be stated, thus E. carinata sinks 

into synonymy with E. lineata. 

The record of E. carinata (= E. lineata) from near Tunis was based on material collected by 

Schmiedeknecht, which seems to be rather unreliable and should be treated with reserve (cf. 

Hoch & Remane, 1983). The occurrence of E. lineata in Tunisia should be verified by future 

field-work. 

Figs 1-4. Eurysa duffelsi. 1, 3, male genital segment caudal view; 2, the same in lateral view; 4, 

parameres. 
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Figs 5-10. Eurysa duffelsi (5-7) and E. lineata (8-10). 5, 8, male genital armature in left lateral 

view (from left to right: anual tube, aedeagus, paramere); 6, 9, right lateral view of aedeagus; 

7, 10, dorsal view of aedeagus. (In all figures bars represent 0.1 mm). 

Eurysa duffelsi n.sp. 

The delphacid Eurysa lineata is a very common species in Greece and it has often been col¬ 

lected at many localities of continental Greece including the Peloponnese and Euboia (Droso- 

poulos, 1982; Asche & Remane 1982; Drosopoulos, Asche & Hoch, in press). In contrast to 

this E. lineata was never reported from the Aegean islands and Crete although several collec¬ 

tions were made there by us and other colleagues; nor is E. lineata reported from Cyprus, so 

far. However, testing some delphacid material from Crete collected by dr. J. P. Duffels, it was 

very obvious that another species closely related to E. lineata exists. This species appeared to 

be a new species and it can be easily distinguished from E. lineata as follows: (All males and 
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females at hand are brachypterous). The color of the male of E. duffelsi is entirely black and 

fairly shining, while that of E. lineata is yellowish white or sordid yellow. Females of E. duffelsi 

are very similar in color pattern to those of E. lineata. Thus, pronotum and scutellum of fema¬ 

les of E. duffelsi are yellow with four brownish longitudinal bands or brownish with three light 

longitudinal bands. Forewings of male specimens black and shining, while those of the females 

are similar to those of E. lineata (whitish-yellow to brownish-yellow). 

E. duffelsi is much smaller than E. lineata. Thus measurements of brachypterous specimens 

are as follows: E. duffelsi, body length 4 6 6: 2.02-2.15 mm, 10 9 9: 2.30-2.85 mm; head width 

4 S 6 : 0.73-0.80 mm, 10 9 9: 0.80-0.90 mm. E. lineata from W. Germany, body length 3 6 6 : 

2.45-2.50 mm, 3 9 9 : 2.95-3.05 mm; head width 3 6 6 : 0.83-0.85 mm, 3 9 9 : 0.95 mm. 

The genital segment of the new species (figs 1-3) is very similar to that of E. lineata (see also 

Ossiannilsson, 1978; Drosopoulos, 1982). However, there are constant differences between the 

two species in the parameres, anal tube and aedeagus (figs 4-10). Thus, in comparison to E. 

lineata, the parameres of E. duffelsi are more slender in the frontal part which extends out of 

the phragma. The frontal part of the aedeagus of E. duffelsi is proportionally shorter than that 

of E. lineata and the apical spine of the aedeagus is orientated in a different direction in each 

species. The anal tube of E. duffelsi is more slender than that of E. lineata and, in lateral view, 

the two spines form a wider concavity in the new species than in E. lineata (figs 5,8). 

Holotype <3, paratypes 2 6 6 and 89 9 collected at Samaria Gorge (1000 m), Crete, Greece 

on 13.V. 1982; paratypes 2 9 9 collected at Moni Arkadiou, 24 km S.E. of Rethymnon (500 

m), Crete on 26.V. 1982 and 1 6 collected at Drosia, between Perama and Erakleion (250 m), 

on 18.III. 1978. All type material is collected by J. P. Duffels, and deposited at the Institute for 

Taxonomic Zoology (Zoological Museum) of the University of Amsterdam, the Netherlands, 

except one male and one female paratype (Samaria Gorge) which are in the collection of the 

first author (Benaki Phytopathological Institute). 

Dr. Duffels informed us that the new species was collected at a high elevation of the Samaria 

Gorge, rather close to its entrance at the land-side, on grasses and low vegetation under Pinus 

sp. and Abies cephalonica Loud. The collection date (middle of May) indicated that there is no 

allochronic phenology of the new species and its closely related species E. lineata which was 

collected that year at many localities of continental Greece in the same period of the year 

(Drosopoulos, Asche & Hoch, in press). Furthermore, the new species seems to replace E. li¬ 

neata geographically in the southwestern part of its distribution area, since there are no records 

of E. lineata of that region. If this hypothesis holds, allopatric spéciation may have occurred. 

The new species is named after our colleague dr. J. P. Duffels. 
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BRIAN. M. W., 1983. SOCIAL INSECTS, ECOLOGY AND BEHAVIOURAL BIOLO¬ 

GY. pp VII, 377, vele fig. (Science Paperbacks 189). Chapmann and Hall, London en New 

York. ISBN 0-412-22920-X (gebonden) en 0-412-22930-7 (paperback). Prijs paperback editie 

£ 12.95. 

Gedurende de laatste jaren is een reeks uitstekende boeken over sociale insekten versche¬ 

nen: Wilsons The insect societies (1971). Micheners The social behavior of the bees (1974), 

Oster en Wilsons Caste and ecology in the social insects (1978) en de boeken geredigeerd door 

Schmidt (Sozialpolymorphismus bei Insekten, 1974) en Hermann (Social insects, I-IV, 1979- 

1983) zijn daarvan de meest in het oog lopende voorbeelden. Wie zou menen dat daarmee het 

thema voorlopig zou zijn uitgeput wordt gecorrigeerd door de verschijning van het uitstekend 

uitgevoerde boek van Brian, waarin opnieuw een andere benadering wordt uitgewerkt. Het is 

een fascinerend boek geworden, waarin de vergelijkende oecologie van termieten en mieren 

en die van de sociale bijen en wespen vanuit een fysiologische, ethologische en populatiegene- 

tische achtergrond wordt behandeld. 

De eerste hoofdstukken gaan over het voedsel. Vervolgens worden nestkonstrukties en de 

daarmee verbonden mogelijkheden tot regulatie van het mikroklimaat besproken. Dan komen 

systemen van voedseldistributie aan de orde en de daarmee samenhangende taakdifferentiaties 

met hun causale achtergronden, gevolgd door groei en ontwikkeling van de kolonie, de pro- 

duktie van geslachtelijke vormen en de vestiging van nieuwe kolonies. Zodoende belanden we 

geleidelijk aan bij de meer abstrakte theoretische benadering van groei en voortplanting en 

natuurlijk ook bij de theorieën over de evolutie van het sociale gedrag zelf. Het boek besluit 

met enkele hoofdstukken over relaties binnen het oecosysteem en de daarbij vaak karakterbe¬ 

palende rol van insektenkolonies. 

Brian heeft zowel op het terrein van de analyse van koloniestrukturen en van relaties met 

het omringende milieu, alsook op theoretisch vlak zijn sporen verdiend. Nu treedt hij naar vo¬ 

ren als een kundig syntheticus met een bewonderenswaardig brede belezenheid. Het resultaat 

is een boek van hoog gehalte, dar ik van harte wil aanbevelen. — H. H. W. Velthuis. 

GESLAAGDE OVERWINTERING VAN POPPEN VAN AGRIUS CONVOLVULI 

(LINNAEUS) (LEPIDOPTERA: SPHINGIDAE). In de mooie zomer van 1982 vond ik op 28 

augustus te Kortgene een rups van de Windepijlstaart. Het was een donker, bijna zwart, vol¬ 

wassen exemplaar. De pop hiervan heb ik binnenshuis bij ca. 16° C laten overwinteren. Op 14 

juli 1983 kwam de vlinder uit. 

Bovengenoemde rups vond ik toen ik eigenlijk op zoek was naar de groene rupsen van 

Sphinx ligustri Linnaeus. Ik had exemplaren van naar ik aannam deze soort over de weg zien 

kruipen in de nabijheid van een ligusterstruik waarvan de top kaal gevreten was. De meeste 

werden door het verkeer gedood. Ik telde negen slachtoffers. Op 2 september 1982 had ik 

meer geluk en kon ik twee rupsen onbeschadigd bemachtigen. Zij verpopten de volgende dag 

en leverden op 17 juli 1983 de vlinders. Echter, geen Liguster-, maar Windepijlstaarten (d, 

$)! Een onverwachte ontwikkeling die ik achteraf wel kan verklaren. Van beide soorten had ik 

de rupsen nooit eerder gezien. De kale ligusterstruik en het eerste zeer donkere exemplaar dat 

ik vond, hadden mij op een dwaalspoor gebracht. Eén en ander betekent wel dat ik in 1982 in 

totaal twaalf (negen dode plus drie levende) rupsen van de Windepijlstaart heb gevonden. Met 

de vlinders van 17 juli 1983 heb ik getracht verder te kweken, echter zonder resultaat, omdat 

het vrouwtje steriel bleek. Haar achterlijf was niet dik en rond, maar afgeplat en puntig als bij 

een mannetje. 

Het meest opmerkelijke is dat de poppen de winter hebben overleefd. Ik heb ze namelijk, in 

de overtuiging met ligustri te doen te hebben, in de schuur laten overwinteren. Het heeft daar 

niet streng gevroren, maar de temperatuur is er verschillende keren rond of enige graden on¬ 

der nul geweest. Dat is een temperatuur waarbij convolvuli-poppen in het algemeen geacht 

worden niet te kunnen overleven. 

J. van Vuure, Torendijk 42, 4484 AT Kortgene. 
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Trekvlinders in 1983 (vierenveertigste jaarverslag) (Lepidoptera) 

door 

B. J. LEMPKE 

Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), Amsterdam 

ABSTRACT. — Migrating Lepidoptera in 1983 (forty-fourth report) (Lepidoptera). Report 

on the migrants observed in the Netherlands in 1983. An abridged version in English is added 

at the end. 

Januari was zo zacht dat reeds op 25.1 enkele gele crocussen boven de grond stonden en aan 

het eind van de maand waren ze volop aanwezig. Dat beloofde een vroeg voorjaar te worden, 

maar het pakte heel anders uit. Al in de eerste dagen van februari daalde de temperatuur en 

tot het eind van de derde week kwam de thermometer overdag niet of nauwelijks boven het 

vriespunt. De eerste helft van maart was veel beter, overdag niet zelden 10° of meer. Dit had 

tot gevolg dat alle kleuren crocussen in een paar dagen volop bloeiden. Vanaf 19.III sloeg het 

weer echter om en volgde tot eind mei een periode van 2Vi maand met meest lage temperatu¬ 

ren en zoveel regenbuien, dat het voorjaar van 1983 het natste werd sinds 1903! Vooral de der¬ 

de decade van mei was veel te koud: 26.V overdag 11°, 27.V 10° en sneeuw. Een lichtpuntje in 

deze lange periode waren de dagen van 16-18.IV, toen het kwik tot omstreeks 20° steeg. Dit 

was te danken aan een warme luchtstroom, die ver in het zuiden zijn oorsprong gehad had. Dat 

bleek de 18de, toen op veel plaatsen in het land grijskleurig stof werd aangetroffen, afkomstig 

uit de Sahara, dat op de avond van de 17de was neergedaald. In of kort na deze dagen werden 

ook verschillende migranten waargenomen, die blijkbaar met de zuidelijke wind meegekomen 

waren. 

Juni werd een verademing met veel zonnige dagen waarop de temperatuur vaak boven 20° 

steeg. Nog mooier (althans voor niet-agrariërs) werden juli en augustus: zeer droog, weken 

lang volop zon, 40 zomerse dagen (boven 25°) en in juli zelfs enkele tropische (boven 30°). In 

september veranderde het weer echter radicaal. De thermometer kwam slechts een enkele dag 

boven 20°, het woei vaak hard en er viel veel regen. Oktober was beter. Op 4.X werd bijna 

overal de voor deze maand uitzonderlijke temperatuur van 25-28° bereikt, een echte zomerse 

dag dus. De eerste helft van november was heel droog met in het begin soms een mooie dag 

van 17°, maar later werd het kouder en vroor het 's nachts wel eens iets. De eerste helft van 
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december was koud, maar de laatste week was uitzonderlijk zacht. 

Kortom: een vrij koud en zeer nat voorjaar, een warme droge zomer en een toch eigenlijk 

matige herfst. 

Bruikbare gegevens werden van 149 medewerkers ontvangen. Hieruit kon het volgende 

overzicht samengesteld worden. 

1. Colias hyale (Linnaeus). De enige vroege waarneming is die van een exemplaar bij de 

Waalhaven (Rotterdam) op 8.VI. Daarna volgde een melding van 11.VII te Twello, waarna de 

vlinder pas in de laatste week van VII weer op enkele plaatsen gezien werd. De meeste waar¬ 

nemingen stammen uit VIII, het merendeel uit Zuid-Limburg, maar een paar ook noordelijker 

tot in Friesland toe. Er is een kleine herfstgeneratie geweest, die van 22.IX-2.X werd gezien, 

op de laatste datum drie aan het Oudemirdumer klif. 

Totaal aantal gemelde exemplaren: 37, waarvan 27 in Zuid-Limburg. Niettegenstaande de 

warme zomer dus aanmerkelijk minder dan in 1982. 

Vindplaatsen. Lbg.: Wijlre, Eys, Maastricht, Echt; N.B.: Breda; Zl.: Sint Philipsland; Z.H.: 

Melissant, Stellendam, Waalhaven; Gdl.: Twello, Laag-Keppel; Ov.: Wijhe; Dr.: Hoogeveen; 

Fr.: Oudemirdumer klif, Leeuwarden, Terschelling (Noordvaarder). 

2. Colias croceus (Fourcroy). Reeds op 12.VI werd een Oranje luzernevlinder in de Klei- 

meer bij Kpedijk (N.H.) gezien, gevolgd door een tweede op 12.VII in de omgeving van Schip¬ 

hol. Daarna begon een bijna ononderbroken serie waarnemingen van 21.VII-31.VIII met top¬ 

dagen op 30.VII (20 exemplaren), 3.VIII (25) en 15.VIII (22). Een heel kleine herfstgeneratie 

(in totaal vijf exemplaren) werd van 25.IX-2.X gemeld, het laatst van Giekerk (Fr.). Hierbij 

was een vlinder van 27.IX waarvan de rups op 29.VIII te Kortgene op Luzerneklaver gevon¬ 

den was. Wat buiten aan rupsen aanwezig was is door het ongunstige septemberweer 

waarschijnlijk grotendeels omgekomen, wat vermoedelijk ook voor C. hyale geldt. 

In totaal werden 253 vlinders gemeld (waarbij twee van f. helice Hübner van Sluis en Noord- 

Beveland), het hoogste aantal van de laatste 15 jaar. Opvallend is dat de meeste meldingen uit 

het westen en noorden komen. Op Noord-Beveland werden 70 exemplaren geteld, maar in 

heel Zuid-Limburg niet meer dan 16. 

Vindplaatsen. Lbg.: Beutenaken, Eys, Wijlre, Hulsberg, Echt, Herkenbosch; N.B.: Deur- 

ne, Reusel; Zl.: Graauw, Paal, Zandberg, Hulst, Sluis, Westkapelle, Kortgene; Z.H.: Som- 

melsdijk, Stellendam, Ouddorp, Rotterdam, Maasland, Schipluiden, Berkel-Rodenrijs, Al- 

blasserdam. Wassenaar; N.H.: Schiphol, Twiske, Den lip, Purmerend, Kwadijk, Oosthuizen, 

Egmond-Binnen, Kleimeer, Wieringermeer; Utr.: Lopik, Lopikerkapel, Maartensdijk, Greb- 

beberg; Gdl.: Harderwijk, Vierhouten, Gortel, Doesburg; Ov.: Steenwijk, Woldlakebos, 

Weerribben; Dr.: Hoogeveen; Fr.: 16 vindplaatsen, waarbij Terschelling en Schiermonnikoog. 

3. Vanessa atalanta (Linnaeus). De eerste werd 16.IV te Olterterp gezien, daarna bijna 

iedere aprildag, meest in een enkel exemplaar en verspreid over een groot deel van het land: 

Vessem, Oostburg, Retranchement, Middelburg, Kortgene, Egmond-Binnen, Laag-Keppel, 

Ravenswoud en vooral opvallend: Terschelling, van 20-26.IV elke dag en in totaal acht exem¬ 

plaren. Er is blijkbaar een kleine invasie geweest, waarvan begin mei nog een enkele vlinder 

gezien werd. Overigens werd de Atalanta deze maand natuurlijk nauwelijks gemeld, in totaal 

13 exemplaren op acht verschillende dagen. Met het verbeteren van het weer in juni nam ech¬ 

ter geleidelijk het aantal meldingen toe en vanaf l.VI tot in november ontbrak de vlinder nau¬ 

welijks in de dagelijkse totaaltellingen. Maar afgezien van een duidelijke toename aan het be¬ 

gin van de tweede juni-decade bleven de aantallen tot 20. VII laag. Daarna stegen ze snel, hoe¬ 

wel toch slechts een enkele dag boven 100 uitkwam. Dit werd echter opvallend beter in de 

tweede helft van IX en begin X met topdagen van meer dan 200 op 23 en 24.IX en 4.X. Zelfs 

13.X (temperatuur 18°!) bracht het nog tot 150 exemplaren. Maar daarna werd de vlinder 

steeds schaarser, hoewel hij tot bijna half XI nog haast elke dag ergens gezien werd, het laatst 

op 13.XI te Arnhem (J. Tilmans). 

In totaal werden 7100 exemplaren geteld, ongeveer een derde van het aantal van 1982 en 

vrijwel evenveel als in 1981. 
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Zuidwaartse vluchten. Als er maar mensen zijn die de gelegenheid hebben er op te letten, 

blijkt bijna elk jaar aan het begin van of in de herfst dat er dan stug zuidwaarts vliegende Ata¬ 

lanta’s zijn. Er is echter nog altijd niets over bekend hoe ver ze doorvliegen, dus of ze een ge¬ 

bied bereiken dat voor hen geschikt is om te overwinteren. Waarnemingen in 1983: 

22.VIII te Sirjansland, in ± 10 minuten vijf over de Grevelingen vliegend, haaks over de dijk 

zonder te rusten (H. Bunjes). 

21.IX te Maastricht 40 die met tussenpozen pleisteren op de Buddleja’s en dan weer verder 

zuidwaarts vliegen. Op 24.IX hetzelfde verschijnsel, de andere dagen meest één of twee in de 

tuin (J. van Mastrigt). 

22 en 23.IX te Chaam, beide dagen een paar zuidwaarts vliegende exemplaren (G. van 

Pelt). 

4. Cynthia cardui (Linnaeus). Op 17.IV werd de eerste Distelvlinder door G. Cremers te 

Wellerlooi gezien. Daarna volgde één op ll.V te Harlingen en de derde op 20.V te Ubach over 

Worms. In juni en de eerste helft van juli werd cardui alle dagen wel ergens in het land in een 

enkel exemplaar opgemerkt en voor zover dat erbij vermeld werd altijd in afgevlogen toe¬ 

stand. Maar in de tweede helft van VII verschenen mooie exemplaren en werd de vlinder 

plaatselijk ook in groter aantal waargenomen, zo op 18 en 20.VII 20 à 25 bij Vaals op Akker- 

distels. De hoogste dagtotalen werden in de laatste week van VII en de eerste decade van VIII 

genoteerd (55 op 25.VII, 78 op 10.VIII). Hoewel de vlinder verder alle dagen tot eind IX pre¬ 

sent was kwamen de dagtotalen echter maar een enkele dag boven 10 (23 en 24.IX met 28 en 

35). In X werden in de eerste decade nog 15 Distelvlinders genoteerd, maar één op 12.X aan 

de Maarsseveense plas en een ander op 21.X te Tienraij sloten de rij. 

In totaal werden 1500 exemplaren geteld, nog niet de helft van 1982. 

5. Issoria lathonia (Linnaeus). Evenals in 1982 werden ook nu weer enkele exemplaren diep 

in het binnenland waargenomen. Op 23.IX ving A. de Jonge er één te Steenwijkerwold, terwijl 

de volgende dag vier op de heide te Tongeren geteld werden (B. van Aartsen). 

6. Agrius convolvuli (Linnaeus). De grote verrassing van het seizoen-1983! Reeds op 10.VII 

werden twee exemplaren te Echt aangetroffen (P. Vranken) gevolgd door nog tien andere in 

de periode tot 5.VIII, alle in het zuiden en midden van het land. Al deze vlinders waren min of 

meer afgevlogen immigranten. Dan verscheen al vanaf 15.VIII tot ver in X een vrijwel onon¬ 

derbroken reeks van fraaie verse dieren die vooral in IX in tot nog toe ongekende aantallen 

werden waargenomen (en gevangen). Dagen met meer dan 20 waarnemingen waren geen uit¬ 

zondering. De meeste vlogen betrekkelijk korte tijd in de late schemering op bloemen, zelfs als 

het flink regende. Favoriet was natuurlijk de Welriekende tabak, maar ook Petunia en Kam¬ 

perfoelie werden genoemd, terwijl J. Aben te Sint Joost van 4.VIII-12.IX niet minder dan 73 

op Nachtschone (Mirabilis jalapa L.) waarnam en grotendeels ook ving. Ook katten bleken 

soms goede vangers te zijn. 

Een lid van de K.N.N.V. te Eindhoven ving dagelijks een aantal exemplaren, merkte die en 

liet ze weer los. Geen enkel daarvan werd opnieuw gezien. Br. F. Melkert deed dat eveneens, 

maar bij hem kwamen twee op 20. VIII gemerkte vlinders acht dagen later weer terug. Dit ge¬ 

ringe aantal wijst er op dat de dieren zeer ambulant waren. 

In totaal werden 716 getelde exemplaren gemeld, bijna het dubbele van de 360 die sinds 

1950 het maximum vormden. Verder werden 23 rupsen gevonden, ook al een ongekend aantal, 

de eerste, reeds vrijwel volwassen, op 31.VII te De Steeg (de vlinder moet dus al een paar 

weken voor 10.VII aanwezig geweest zijn), de meeste in VIII, enkele in IX en X. Bovendien 

werden zes poppen aangetroffen, één op 9.IX op Terschelling, de andere poppen in X. 

Verspreiding. Het heeft geen zin 195 vindplaatsen te vermelden. Daarom alleen de aantallen 

plaatsen per provincie. Lbg.: 34; N.B.: 16; Z1.: 35; Z.H.: 9; N.H.: 12; Utr.: 1 (Maarn); Gdl.: 

23; Flevoland: 3; Ov.: 6; Dr.: 2; Fr.: 56!; Gr.: 2. 

7. Acherontia atropos (Linnaeus). De eerste Doodshoofdvlinder werd 11.VII te Wijdenes 

gevonden, daarna 28.VII één te Assen. In de tweede helft van VIII werden er vier in Zeeland 

aangetroffen. Als gewoonlijk werden de meeste in IX gemeld. Wel heel merkwaardig was de 

vondst van drie exemplaren op de muur van hetzelfde huis op het voormalige eiland Marken op 
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28.IX door een collega van J. Huisenga. In X werden er nog twee gevangen, de laatste op 17.X 

door mevr. Cox te Blerick, die daarmee de collectie van haar zoon kon verrijken. 

Er werd slechts één vondst van een rups gemeld, op 8.VIII te Epse (bij Deventer), die ten¬ 

slotte op 15.IX de vlinder leverde. Een paar poppen werden in IX gevonden waarvan één van 

Meijel de vlinder opleverde. Het totale resultaat was tenslotte 25 vlinders (vrijwel het dubbele 

van 1982), één rups, drie poppen. 

Vindplaatsen. Lbg.: Blerick, Meijel; Zl.: Hulst, Sint Jansteen, Vlissingen, Koudekerke, 

Middelburg, Oosterland; Z.H.: Capelle aan den IJssel; N.H.: Kudelstaart, Amsterdam, 

Heemstede, Marken, Oosthuizen, Wijdenes; Utr.: Doorn; Ov.: Epse; Dr.: Assen; Fr.: Sneek, 

Akkrum, Bergum. 

8. Macroglossum stellatarum (Linnaeus). Op 13.III werd te Lelystad een Kolibrievlinder ge¬ 

zien, fouragerend op Crocus en Primula (J. Meerman), net in een heel korte periode van heel 

fraai lenteweer. Mogelijk was dat een zeer vroege immigrant, of misschien een overwinterd 

exemplaar. Pas op 29.V werd de vlinder weer gemeld, nu van Oostkapelle, waar hij tot 2.VI 

bijna elke dag gezien werd. Daarna de meeste dagen van de tweede helft van VI, steeds een 

enkel exemplaar, maar tot op Vlieland toe. In VII werd stellatarum maar op een paar dagen 

gezien, doch in VIII was hij vrijwel alle dagen aanwezig, maar bleef toch schaars. Dit werd nog 

minder in IX, toen niet meer dan 12 exemplaren gemeld werden, het laatst de 24ste te Goes. 

Het totale aantal bedroeg dan ook niet meer dan 91, wel teleurstellend voor een warme zomer. 

Vindplaatsen. Lbg.: Vijlen, Gulpen, Cadier en Keer, Maastricht, Geulle, Maasbracht, Swal- 

men, Steyl; N.B.: Breda; Zl.: 29 plaatsen, waarvan 18 in Zeeuws-Vlaanderen, bovendien op 

8.VIII één op de loodsboot voor de kust van Schouwen; Z.H.: Ouddorp, Rotterdam, Maas¬ 

sluis, Zoetermeer, Waddinxveen; N.H.: Amsterdam, Zaandam, Koog aan de Zaan, Purmer- 

end, Egmond-Binnen, Blokker, Weesp; Utr.: Nieuwegein; Gdl.: Ewijksluis, Nijmegen; Flevo¬ 

land: Lelystad; Ov.: Lettele; Dr.: Tinaarlo; Fr.: Heerenveen, Workum, Leeuwarden, Drach¬ 

ten, Oost-Vlieland, Terschelling (Tweede duintjes). 

9. Agrotis ipsilon (Hufnagel). Op 18.IV werden zowel te Stein als te Kortgene de eerste 

exemplaren gevangen. In die maand werd de vlinder op acht dagen op beide plaatsen aange¬ 

troffen en eenmaal te Oosthuizen, samen in 12 exemplaren. In V was ipsilon op bijna de helft 

van de dagen present, maar in VI werd hij slechts op vijf dagen vermeld. In VII echter ontbrak 

hij maar een enkele dag en was soms in vrij groot aantal aanwezig, zoals op 7 en 8.VII toen te 

Stein 15 en 14 exemplaren in de val gevonden werden. Doch in het noorden werd ipsilon pas op 

19 en 22.VII aangetroffen (Steenwijk en Diever). 

Vanaf half VIII werd hij talrijker. Op 24.VIII zag Ottenheijm er 120 op de stroop bij Bel- 

feld, op 27 en 28.VIII was hij talrijk in de omgeving van Steenwijk, op 31.VIII zaten er 84 in 

de val te Stein en 59 te Melissant. Maar al begin X werd de vlinder veel schaarser en op 10.XI 

werden de laatste drie gezien, twee te Kortgene en één te Oosthuizen. 

In totaal werden 3400 exemplaren vermeld, vijf keer zoveel als in 1982, geen record, maar 

wel een aantal dat zelden bereikt wordt. Behalve in Groningen, waar geen waarnemers voor 

nachtvlinders zijn, werd de vlinder in alle provincies aangetroffen, aanvankelijk het meest in 

Zuid-Limburg, maar later vrij gelijkmatig over het land verdeeld. 

10. Peridroma saucia (Hübner). Immigranten werden van 21.VI-11.VII aangetroffen, de 

eerste te Oosthuizen, daarna 10 te Kortgene. Afstammelingen werden waargenomen van 

22.VIII-7.X en van 1-6.XI, mogelijk dus in twee generaties. In totaal werden 34 exemplaren 

gemeld, maar daarvan waren er 23 van Kortgene en 5 van Oosthuizen (ook de 4 van XI waren 

van deze twee plaatsen). De andere zes waren over even zoveel vindplaatsen verdeeld. 

Vindplaatsen. Zl.: Kortgene; Z.H.: Melissant, Zoetermeer; N.H.: Oosthuizen, Muiderberg, 

Naarden; Ov.: Steenwijk; Fr.: Terschelling (Nieuw-Formerum). 

11. Spodoptera exigua (Hübner). De vlinder werd op slechts drie plaatsen aangetroffen: 

14.VII te Lexmond, 15.VII te Kortgene en van 19-31.VIII acht exemplaren te Melissant, zodat 

het jaartotaal 10 bedroeg. 

(In het verslag over 1982 werden er 8 vermeld. Dit moet zijn 13, daar te Melissant niet 3, 

maar 8 exemplaren werden aangetroffen). 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 44, 1 .XI. 1984 165 

12. Spodoptera littoralis (Boisduval). Op 23.VIII trof J. Lucas te Rotterdam een exemplaar 

van deze rariteit aan. Het is de vraag of het wel een echte migrant was. Het kan even goed 

geïmporteerd zijn, maar ook dat is slechts een enkele maal waargenomen. 

13. Helicoverpa armigera (Hübner). Op 10.IX werd te Zoetermeer een exemplaar op Sym- 

phoricarpus (Sneeuwbes) aangetroffen (P. van Wely). Sinds 1940 is de soort nu in negen jaren 

hier waargenomen, alti jd in maar één of slechts enkele exemplaren. 

14. Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller). Dezelfde waarnemer vond 8. VIII te Zoeter¬ 

meer ook van deze soort een exemplaar, in dit geval op Buddleja. Een iets minder zeldzame 

immigrant dan de vorige. 

15. Diachrysia chryson (Denis & Schiffermüller). Pater Munsters trof in de vangbak te Stein 

twee maal een exemplaar aan, het eerste, prachtig gaaf, op 6.VIII, drie dagen later het twee¬ 

de. De vorige waarneming dateerde van 1974. 

16. Autographa gamma (Linnaeus). Op 2.1 werd een exemplaar in een keuken te Noordwijk 

gevonden (A. Elferink). De eerste migrant werd 22.IV te Stein aangetroffen, de enige april- 

waarneming. Van 1-3l.V werd de Gamma-uil op 12 dagen gemeld, meest in het zuiden van het 

land. Daarna was de vlinder alle dagen present tot en met de eerste decade van XI. Waren de 

aantallen eerst klein, al in VII kwamen dagen met meer dan 500 voor. De hoogste totalen wer¬ 

den in VIII bereikt (20.VIII ruim 700, de 23ste bijna 1300, 31.VIII ruim 800). Al begin IX 

zette echter een daling in, wat in X in nog sterker mate het geval was. Laatste meldingen: 

17.XI één bij de Bergvennen (Twente), 20.XI twee te Leeuwarden (Stobbe). 

Het totale aantal gemelde exemplaren bedroeg 22.600, wat een redelijk goed jaar beteken¬ 

de. Een interessante waarneming is nog de volgende: op 23.VIII fourageerden talrijke Gam- 

ma-uilen op Kruiskruid langs de oever van een duinmeer bij Westenschouwen. De wilde een- 

den sprongen telkens uit het water op en hapten de vlinders van de bloemen (H. Bunjes). 

17. Catocala fraxini (Linnaeus). Op 25. VII werd een exemplaar van deze fraaie uil te IJssel- 

stein gevonden (J. Snel). 

18. Rhodometra sacraria (Linnaeus). De eerste werd op 14.VI te Nieuw-Formerum (Ter¬ 

schelling) aangetroffen (P. Zumkehr). In de tweede helft van VIII bevond zich drie keer een 

sacraria in de vangbak te Melissant. Daarna volgden vangsten van 25.IX-14.X waarbij in totaal 

26 exemplaren op diverse plaatsen werden aangetroffen. Het jaartotaal bedroeg dus 30, slechts 

iets minder dan het maximum van 1966 (toen 33) en drie maal zoveel als in 1982. 

Vindplaatsen. Lbg.: Honthem (ten W. van Margraten), Stein; N.B.: Chaam; ZL: Hulst, 

Kortgene; Z.H.: Melissant, Oostvoorne, Brielle; N.H.: Oosthuizen; Ov.: Steenwijk; Fr.: 

Hemrik, Nieuw-Formerum. 

19. Orthonama obstipata (Fabricius). Telkens één exemplaar werd op 25.VII en 30.VIII te 

Melissant gevangen, op 10.IX te Kortgene, op 15.X te Oosthuizen en op 5.XI te Maasbracht. 

Weinig, maar in elk geval meer dan in 1982. 

20. Margaritia sticticalis (Linnaeus). Alleen aangetroffen te Kortgene, waar 13.VII en 

23.VIII een exemplaar in de vangbak werd gevonden (J. van Vuure). 

21. Udea lutealis (Hübner). Behalve de vier door Langohr (1984) genoemde exemplaren 

werden er nog twee gevangen, één op 1 .VII te Averlo (Gern. Diepenveen) (W. Oord) en de 

andere te Oostvoorne op 10.VII (J. Lucas), zodat het jaartotaal dus zes bedraagt, veel minder 

dan in 1982. 

22. Udea ferrugalis (Hübner). Reeds 8.VII werd een exemplaar te Vijlen aangetroffen (G. 

Langohr). Daarna volgde een serie waarnemingen van 27.VII-9.XI, wel met veel hiaten, maar 

niet zo dat twee generaties te onderscheiden waren. In totaal werden 42 exemplaren geteld 

(tegen 16 in 1982), 3 in VII, 11 in VIII, 8 in IX, 15 in X en 5 in XI. 

Vindplaatsen. Lbg.: Vijlen, Wijlre, Kerkrade, Schinveld, Stein; ZL: Kortgene; Z.H.: Melis¬ 

sant; Fr.: Formerum, Nieuw-Formerum. De meeste exemplaren zijn afkomstig van Stein (11), 

Kortgene (16) en Melissant (6). 

23. Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller). Op 20.IV werd de eerste te Stein gevan¬ 

gen, gevolgd door de tweede te Kortgene op 27.IV. Pas op 28.VI dook noctuella weer op, toen 

er opnieuw één in de vangbak te Stein zat. Daarna volgde een vrijwel ononderbroken reeks 
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meldingen tot half X, waarna op 2, 4 en 5.XI de laatste drie gevangen werden, twee te Stein en 

één te Wageningen. De dagtotalen waren over het algemeen niet hoog. Alleen in VIII en IX 

kwamen ze soms boven 20. Maar op 17.VIII trof B. van Aartsen de vlinder bij tientallen aan 

op de heide bij Dwingeloo. 

Het jaartotaal bedroeg 550, veel meer dan in 1982, maar het is lang geen record (ter 

herinnering: ruim 8400 in 1959, bijna 1000 in 1962, 900 in 1969!). De vlinder werd uit alle pro¬ 

vincies gemeld, behalve uiteraard uit Groningen, ook niet uit de Flevopolders en wat Friesland 

betreft alleen van Terschelling (Hunenplak, Nieuw-Formerum, Bosplaat). 

24. Palpita unionalis (Hübner). Op 20.IX werd er één aangetroffen in het Zwin (A. Cox), 

terwijl 2.X te Hulst een tweede verscheen (E. Vermandel), een enorm verschil met 1982 dus. 

(Het totaal van dat jaar was niet 25, maar 27, doordat van Melissant twee te weinig vermeld 

waren). 

25. Plutella xylostella (Linnaeus). Op 22.IV werd de eerste te Oostvoorne gezien (J. Lucas) 

en daarna werd bijna alle aprildagen hier en daar (tot in Dwingeloo toe) een enkel exemplaar 

opgemerkt. Dan volgde er één op 14.V te Wageningen, waarna van 29.V-1.X een onafgebro¬ 

ken reeks van meldingen volgde. In IX kwamen er echter enkele hiaten en dit werd nog sterker 

in X en XI. Bovendien werden de dagtotalen na 10.X heel klein. Het laatste exemplaar werd 

16.XI in de val te Hulst aangetroffen. 

Het aantal getelde exemplaren bedroeg ruim 2600, ongeveer hetzelfde als in 1982. Maar in 

VIII werden op enkele plaatsen grote concentraties aangetroffen, waarbij tellen onmogelijk 

was. Op 10 en 11.VIII werden op verschillende plaatsen op Terschelling (Landerumer heide, 

Koegelwiek, Nieuw-Formerum) duizenden xylostella’s gezien, maar daarna werden maar één 

of twee per dag waargenomen (P. Zumkehr). Op 27.VIII was de soort zeer talrijk in het Beer- 

zerveld (bij Ommen) (G. Flint), op 30.VIII op de heide te Haarle (W. Oord). 

Steeds meer waarnemers kennen nu ook deze kleine soort, met gevolg dat hij voor alle pro¬ 

vincies werd opgegeven (uitgezonderd Groningen en de Flevopolders). 

Uit het verslag blijkt dat in de korte warme periode 16-18.IV (of vlak daarna) exemplaren 

van de volgende soorten zijn waargenomen: Vanessa atalanta, Cynthia cardui, Agrotis ipsilon, 

Autographa gamma, Nomophila noctuella en Plutella xylostella. Afgezien van het ene exem¬ 

plaar van Macroglossum stellatarum van 13.III werd in 1983 geen enkele migrant vóór deze 

periode waargenomen. En nu zes soorten tegelijk! 

Tot slot mijn dank aan alle medewerkers (die terwille van een leesbaar geheel slechts bij uit¬ 

zondering bij name genoemd zijn), niet in het minst aan hen die bij hen binnen gekomen gege¬ 

vens van anderen doorstuurden. 

Summary 

The spring of 1983 was rather cold and extremely wet, the summer warm and exceptionally 

dry and the autumn more or less normal. Particulars about migrating Lepidoptera observed in 

this year are mentioned below. 

1. Colias hyale. Much less than in 1982, only 37 specimens, most of them in the south of Lim¬ 

burg. 

2. Colias croceus. A very good year with a total of 253 specimens, for the greater part in the 

west and the north of the country. 

3. Vanessa atalanta. From 16 April till end of May a few specimens, but always present from 

1 June till beginning of November. Highest daily figures in second half of September and first 

days of October. Total number 7100, about one third of 1982. 

4. Cynthia cardui. One on 17 April, two in May, but always present from beginning of June 

till beginning of October. Highest numbers in last week of July and first week of August. Total 
number 1500, less than half the number of 1982. 

5. Issoria lathonia. Five in the second half of September, far outside the normal territorium 
of the species. 
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6. Agrius convolvuli. From 10 July till 5 August 12 immigrants. From 15 August till far in 

October a long row of fresh specimens, most numerous in September. Total number 716, the 

highest ever noticed. Moreover 23 caterpillars were met with, also a record. 

7. Acherontia atropos. 25 moths (almost double the number of 1982) between 11 July and 17 

November, the majority in September; only one caterpillar. 

8. Macroglossum stellatarum. One on 13 March, feeding on Crocus and Primula. From 29 

May sparse in June, only a few in July, daily in small numbers in August, rare again in Septem¬ 

ber. Only 91 specimens observed, far less than in 1982. 

9. Agrotis ipsilon. Migrants from 18 April till far in July. Fresh specimens especially nu¬ 

merous in the second half of August and in September. Gradually diminishing in October and 

last ones seen on 10 November. Total number 3400, a very good year. 

10. Peridroma saucia. Immigrants from 21 June till 11 July, descendants from 22 August till 7 

October and again in the first week of November. 34 specimens in all. 

11. Spodoptera exigua. Two in mid July, 8 in the second half of August. 

12. Spodoptera littoralis. One on 23 August in Rotterdam. Migrant or imported? 

13. Helicoverpa armigera. One on 10 September. A very rare immigrant in the Netherlands. 

14. Heliothispeltigera. Somewhat less rare. One on 8 August. 

15. Diachrysia chryson. Two of this rarity in the south of Limburg on 6 and 9 July. 

16. Autographa gamma. First migrant on 22 April, on 12 days in May. Thereafter all days 

present till the beginning of November. Last observation on the 20th of that month. A total of 

22,600 is pretty good. 

17. Catocala fraxini. One on 25 July. 

18. Rhodometra sacraria. One on 14 June, 3 in the second half of August, 26 from 25 Sep¬ 

tember till 14 October. A total of 30 is very good for the Netherlands. 

19. Orthonama obstipata. Five between 25 July and 5 November. 

20. Margaritia sticticalis. Two specimens in the prov. of Zeeland. 

21. Udea lutealis. Six specimens between 24 June and 16 August. 

22. Udea ferrugalis. One on 8 July, followed by a series of 41 between 27 July and 9 Novem¬ 

ber. 

23. Nomophila noctuella. One on 20 and on 27 April. Then a long series from 28 June till 5 

November with maximum in mid August. Total number 550, much higher than in 1982. 

24. Palpita unionalis. Only two, both in the prov. of Zeeland. 

25. Plutella maculipennis. First on 22 April, followed by others in that month, daily observed 

from end of May till the beginning of October, then sparsely met with till 16 November. Num¬ 

ber of specimens counted over 2600, but very large concentrations were locally seen in August. 

From 16-18 April there was a short spell of fine spring weather, caused by a warm airstream 

from the Sahara, as appeared from dust found in many parts of the country on the 18th. During 

or immediately after this period représentants of six migrants were observed. They are enu¬ 

merated at the end of the Dutch report. With the exception of the specimen of Macroglossum 

stellatarum on March 13 no migrants were observed before April 16. 

Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. 
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Stenus bohemicus Machulka, nieuw voor Nederland (Coleoptera: 
Staphylinidae) 

door 

J. G. M. CUPPEN 

Vakgroep Waterzuivering, sektie Hydrobiologie, L.H. Wageningen 

ABSTRACT. — Stenus bohemicus Machulka new for the Netherlands. Two sampling-local¬ 

ities are described. The localities in the south-east of the province of Drenthe are the most 

western known for the species. 

Binnen de familie Staphylinidae geniet het genus Stenus grote populariteit, enerzijds vanwe¬ 

ge de gemakkelijke herkenbaarheid van het genus, en anderzijds vanwege het grote aantal 

soorten in diverse biotopen. Recentelijk werd door Van de Sande (1979) het subgenus Hypo- 

stenus bewerkt, waarbij hij gebruik maakte van gegevens van de verspreidingsatlas van de Ne¬ 

derlandse soorten van het genus Stenus (Van Stuivenberg, in druk). De vangst van Stenus bo¬ 

hemicus Machulka betekent een aanvulling op deze atlas. 

Stenus bohemicus werd in Nederland gevonden op twee plaatsen in zuidoost Drenthe. Op 5 

mei 1983 werd in de gemeente Schoonebeek in een bermsloot langs de dr. ir. H. A. Stheeman- 

straat (EIS 13.32) een 9 van deze soort gevangen tijdens het verzamelen van waterkevers. De 

oevervegetatie bestond uit grote pollen Juncus effusus L. en Poa trivialis L.. De bodem was 

samengesteld uit een 3 cm dikke laag venig zand op wit lemig zand, terwijl plaatselijk grof or¬ 

ganisch materiaal was afgezet (strooisel van Juncus). Het water in de sloot was lichtbruin door 

humuszuren en de pH was 3,9. Naast S. bohemicus werden nog verzameld: S. cicindeloides 

Schalier (5 9 9), S. latifrons Erichson (9), S. bimaculatus Gyllenhal (<3) en S. bifoveolatus 

Gyllenhal (8 <3 6 + 4 9 9). Slechts twee dagen later werd in een verlandend kanaal in de ge¬ 

meente Odoorn in de buurt van Exloo (EIS 10.31) een <5 van S. bohemicus verzameld. De oe¬ 

vervegetatie bestond hier voornamelijk uit Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. en Typha latifo- 

lia L. Op de zandbodem bevond zich een dikke laag grof organisch materiaal, voornamelijk 

bestaande uit strooisel van Glyceria. Het water was helder en de pH was 6,3. Behalve S. bohe¬ 

micus werden nog verzameld: S. fornicatus Stephens (c3), S. solutus Erichson (11 6 6 + 9 9 9), 
S. cicindeloides (5 9 9), S. picipennis Erichson (3 6 6 + 2 9 9) en S. bifoveolatus (d). Gezien 

de verschillen in biotische en abiotische factoren tussen beide vindplaatsen kan de soort nog op 

meerdere plaatsen in Nederland, met name in Drenthe, zuidoost Groningen en Twente, ver¬ 

wacht worden. De beide vindplaatsen vormen de meest westelijke voorpost van het geografi¬ 

sche verspreidingsgebied van S. bohemicus. 

S. bohemicus behoort tot het subgenus Hypostenus Rey, dat gekenmerkt wordt door het ont¬ 

breken van een zijrand langs de abdominale segmenten en door het diep gespleten vierde tars- 

lid. Deze soort vormt tesamen met S. tarsalis Ljungh en S. oscillator Rye een groep van zeer 

nauw verwante soorten. S. tarsalis is de meest algemene soort van deze groep en wordt door 

Brakman (1966), Van de Sande (1979) en Van Stuivenberg (in druk) vermeld. S. oscillator 

wordt als nieuw voor Nederland gemeld in Van Stuivenberg (in druk). De drie soorten zijn op 

basis van de aedeagus gemakkelijk te onderscheiden. Echter, zoals bij meerdere soorten van 

het subgenus Hypostenus (o.a. S. cicindeloides Schalier), zijn 6 6 betrekkelijk zeldzaam en de¬ 

terminatie van 9 9 is veel moeilijker. 

Determinatie van de drie soorten van deze groep is mogelijk met Lohse (1964); afbeeldingen 

van de aedeagus zijn o.a. te vinden in Machulka (1947; hier zijn echter de afbeeldingen van de 

aedeagus van S. tarsalis en S. bohemicus verwisseld), Benick (1950) en Lohse (1964). De ver¬ 

spreiding van S. bohemicus in Europa is nog onvoldoende bekend, maar de soort is met zeker¬ 

heid bekend uit Estland, Siberië, Zweden, Denemarken, Tsjechoslowakije, Polen, West- en 

Oost-Duitsland en Oostenrijk (Horion 1963, Puthz 1971, Haberman 1983). De dichtstbijzijnde 

vindplaats is gelegen in Oldenburg (Kerstens in Puthz 1972). 



VERENIGINGSNIEUWS november 1984 

Onder redaktie van de secretaris, Postbus 9517, 2300 RA Leiden 

VERGADERSEIZOEN 1984-1985 

Heeft U ook zo genoeg van dit weer, waar sinds november van het vorige 

jaar nauwelijks verandering in is opgetreden (met uitzondering van enkele 

weken in de periode die we volgens de kalender zomer moeten noemen)? En voelt 

U nu ook zo de drang om de warmte dan bij mede-entomologen te zoeken? Wel, 

hier is Uw kans. Vergaderingen te kust en te keur. De landelijke vergaderingen 

zullen als volgt gehouden worden: 

44e Herfstvergadering - zaterdag, 24 november 1984 (zie onder) 

117e Wintervergadering - zaterdag, 23 februari 1985 te Ede 

30e Lentevergadering - zaterdag, 27 april 1985 te Amsterdam 

140e Zomerbijeenkomst - zal bijtijds geconvoceerd worden. 

Naast deze bijeenkomsten zult U weer in verenigingsverband de Ardennen kunnen 

bezoeken. Bij voldoende ruimte en belangstelling zult U kunnen kiezen uit 

twee weekenden. U hoort er nog meer van. 

Hiermee zijn de vergaderaktiviteiten nog lang niet uitgeput. Leest U 

maar onder secties en afdelingen! 

44e HERFSTVERGADERING 

24 nov. 1984 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk zal de Herfstvergadering (zoals 

steeds in samenwerking met de Sectie Toegepaste Entomologie georganiseerd) 

worden gehouden in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden, in¬ 

gang Doezastraat 2. Ook als U hier nog niet eerder was, is het gemakkelijk 

te vinden. Komt U met de trein, dan kunt U de Doezastraat lopend in ongeveer 

20 minuten bereiken vanaf het hoofdstation en in een klein kwartiertje vanaf 

het station Lammenschans. U kunt ook vanaf het hoofdstation bus 40,41,42 of 

60 nemen naar de Korevaarstraat. Vlakbij de bushalte bevindt zich de Raam- 

steeg, die U geheel doorloopt (d.w.z. langs de hoofdingang van het museum) tot 

U in de Doezastraat komt. 

Agenda 

10.30 u 

11.00 u 

11.05 u 

12.30 u 

Ontvangst met koffie 

Opening 

Mevr. Drs. S.A. Ulenberg (Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen) 

en de heer J.T. de Jonge (Dienst Bestrijding Ongedierte, Wageningen) 

hebben ook het afgelopen jaar weer veel interessants ter determina¬ 

tie toegestuurd gekregen en zij zullen ons daar traditiegetrouw 

weer het een en ander over vertellen. 

Lunchpauze 
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Het middagprogramma is gewijd aan de Bastaardsatijnvlinder en zijn 

rups in de Benelux-landen. Twee sprekers, beiden verbonden aan het 

Academisch Ziekenhuis, afd. Minibiologie, Utrecht, zullen enige 

aspekten belichten: 

IA.00 u - Drs F.M. Kniest - Waardplantkeuze, windexpositie en ontbladering 

door de jaren heen. 

14.45 u - Mevr. Dr J.E.M.H. van Bronswijk - Het hoe, waarom en wanneer van 

huidiiritaties. 

Kortom, weer een dag die U niet mag missen. Tot ziens dus op 24 november. 

R. de Jong 

secretaris 

AFDELINGSVERGADERINGEN 

De afdeling Noord-Holland en Utrecht vergadert op de volgende data: 

14 november, 16 januari en 13 maart. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 u en 

vinden plaats in de kantine van het Instituut voor Taxonomische Zoölogie, 

afd. Entomologie, Plantage Middenlaan 64, Amsterdam. De kosten zijn ongeveer 

ƒ 1,50 per persoon per avond, incl. koffie. Nadere inlichtingen bij de 

secretaris van de afdeling, B. Brugge, op bovengenoemd adres. 

De afdeling Zuid-Holland zal dit seizoen nog vergaderen op 12 december, 

6 februari en 3 april. Ook hier beginnen de bijeenkomsten om 20.00 u. Plaats: 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Raamsteeg 2, Leiden. Aan de bijeen¬ 

komsten kunt U financieel bijdragen door eenmaal per jaar ƒ 7,50 te betalen 

(scholieren en studenten ƒ 6,—). Voor koffie en andere dranken kunt U het 

beste een paar kwartjes meenemen. Nadere inlichtingen bij de secretaris van 

de afdeling, M.A. Hielkema, Veenenburg 6, 2804 WX Gouda. 

SECTIEVERGADERINGEN 

Sectie Snellen. De najaarsbijeenkomst van de microlepidopterologische 

sectie is vastgesteld op zaterdag, 17 november a.s. in De Dreijenborch, 

Ritzema Bosweg 32A, Wageningen (voor de trouwe bezoekers een bekend adres). 

De bijeenkomst begint om 11.00 uur en vindt plaats in de kleine collegezaal. 

Vergeet niet een lunchpakket mee te nemen, alsmede wat kwartjes en stuivers 

voor de koffie-automaat. 

Met de auto bereikt U de vergaderplaats heel gemakkelijk. Komt U per 

trein, dan moet U op station Ede-Wageningen de bus nemen naar Wgeningen 

(Stadsbrink), die 2x per uur rijdt. Vanaf de Stadsbrink is het nog maar een 

klein stukje lopen. 

K.J. Huisman en J.H. Küchlein 

Sectie Toegepaste Entomologie. Op donderdag, 13 december a.s., organiseer 

deze sectie een dag over De functie van kairomonen en feromonen. De bijeen¬ 

komst zal worden gehouden in het Laboratorium voor Entomologie (grote college¬ 

zaal) , Binnenhaven, Wageningen. De volgende sprekers hebben toegezegd: 

kairomonen: J.C. van Lenteren, G. Pak, M. Dicke, 

feromonen: A. Minks, C. den Otter. 

Nadere inlichtingen bij de sectie-secr., J. Woets, Proefstation voor Tuinbouw 

onder glas, Postbus 8, 2670 AA Naaldwijk, tel. 01740-26541. 
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VERZOEK OM MEDEWERKING 

Medewerking gevraagd bij beheerswerkzaamheden van het entomologische 

reservaat de "Zandkuil" op Texel, op (25), 26 en 27 januari 1985. 

Nederland telt één entomologisch natuurreservaat: de Zandkuil op de 

Hoge Berg bij Den Burg op Texel. In 1923 werd het reservaat geschonken aan 

Natuurmonumenten. Het is nog geen hectare groot. Jac. P. Thijsse beschrijft 

het terrein in De Levende Natuur van 1904. Hieruit blijkt de grote waarde 

van het terrein voor graafbijen en -wespen. Zijn bijna lyrische beschrijving 

geeft de rijkdom van rond de eeuwwisseling goed weer: "Juist om die warmte 

is de kuil de geliefkoosde woonplaats van duizenden en nog eens duizenden 

graafbijen en graafwespen, die daar hun werkzaam, kleurrijk en interessant 

leven leiden. Wie uit eigen aanschouwingdit leven wil leeren kennen en zoo 

mogelijk iets wil bijdragen tot onze kennis van de blijde bloemenvrienden 

kan niet beter doen dan een paar zomerdagen in mijn Texelschen zandkuil door 

te brengen, want die is de mooiste van al mijn kuilen." 

Anno 1984 is de toestand van de Zandkuil drastisch verslechterd, zelfs 

in vergelijking met vijf jaar geleden. Doordat het terrein niet "schoon" ge¬ 

houden wordt, komt er teveel opslag in, de steile kanten en zandhellingen 

zijn begroeid geraakt met buntgras en in de schaduw van de bomen is de gras¬ 

mat totaal vervilt. Slechts een klein deel van het terrein wordt nu nog be¬ 

woond door graafbijen en -wespen. 

Thijsse schrijft bij de verwerving van het terrein in 1923: "... het 

terrein zal nu weldra na een rustkuur zijn vorige schoonheid herwinnen." 

Deze rustkuur heeft alleen wat te lang geduurd, zodat veel van de schoonheid 

grotendeels of geheel verloren is gegaan. Toch geeft hij in het Verkade-album 

Texel duidelijk aan, dat de kale hellingen kaal zullen blijven wn "dat men 

zich onthoude van graverij, in welken vorm dan ook." 

Bij inventarisaties in 1979, 1980 rn volgende jaren bleken er nog grote 

kolonies van de vliegendoder Mellinus arvensis en de rupsendoder Podalonia 

affinis te zijn. Ook komt de zandbij Andrena fulvago er nog steeds voor. Deze 

zeldzame soort is buiten Texel recent alleen in Zuid-Limburg nog aangetroffen. 

We willen nu proberen om in bovengenoemd weekend de opslag van bomen en 

struiken te verwijderen, behalve de kruipwilgen en de struikhei. De hellingen 

die nu totaal ongeschikt zijn voor Hymenoptera moeten gedeeltijk weer zandig 

gemaakt worden met steile kanten van 0,50 - 1,00 m hoogte en de randen moeten 

afgezet worden met palen en draad om vernieling te voorkomen. De verruigde 

grasmat moet eventueel voor een deel gemaaid worden en de tuinwal, indien 

mogelijk, provisorisch gerepareerd. De vlakke bovenranden van het terrein 

blijven ongemoeid omdat hier de belangrijkste stuifmeelleveranciers voor de 

bijen staan. 

Er is bewust voor gekozen het weekend op vrijdagavond te laten beginnen, 

omdat anders de reistijd teveel ten koste van de werktijd gaat. Natuurlijk bent 

U ook op zaterdag van harte welkom, zelfs al zou U slechts één dag kunnen wer¬ 

ken. Mocht het hard vriezen, zodat de grond enige centimeters bevroren is, dan 

zal dit beheersweekend uitgesteld worden tot 22-24 maart. Op Texel vriest het 

echter zelden hard en langdurig en van het werken wordt U vanzelf warm. 

Op dit moment wordt er nog gezocht naar overnachtingsmogelijkheden in de 

buurt van het terrein. Mogelijkheden zijn de Jeugdherberg op de Hoge Berg 

(all-in verzorgd) of bungalows in de buurt (zelf voor alles zorgen). Er zal 

getracht worden d.m.v. een subsidie de kosten dragelijk te houden. Daarom is 

het noodzakelijk, dat U zich voér 10 november opgeeft bij: Ben Brugge, ITZ, 

Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam, tel. 020-5223258, of Koningsvaren 

20, 1441 SH Purmerend, tel. 02990-32129. In december volgt dan nader bericht. 

Commissie voor Inventarisatie en Natuurbesch. 
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Omiamima mollina (Boheman) in the Netherlands, with notes on habitat 
and phenology (Coleoptera: Curculionidae) 

by 

TH. HEIJERMAN 

Vakgroep Entomologie, Landbouwhogeschool Wageningen 

ABSTRACT. — Omiamima mollina (Boheman) is recorded for the Netherlands for the first 

time. More than 350 specimens, all females, were caught in pitfall traps placed on slopes of 

dikes in the Betuwe. Sampling localities are briefly described and some remarks are made 

about the phenology of the species. Special attention is paid to the deciduous mandibular ap¬ 

pendages of newly emerged adults. 

Introduction 

From April 1982 till May 1983 ground dwelling curculionid and carabid beetles of dikes were 

sampled at four sites in the Betuwe district (Heteren, Driel, Slijk-Ewijk and Winssen). The 

beetles were collected at irregular time intervals from pitfall traps containing 4% formalin. 

Omiamima mollina (Boheman), which was thus far not recorded for the Netherlands, occurred 

at all four localities. In the traps near Heteren and Winssen O. mollina and Otiorhynchus por- 

catus Herbst were the dominant curculionid species. Interestingly some beetles of the former 

species were still possessing their deciduous mandibular appendages. 

Systematic position and biology 

Omiamima mollina is known as Omias mollinus Boheman in Everts (1922) and Brakman 

(1966). Silfverberg (1977) erected the new genus Omiamima and designated O. mollinus as its 

type species. 

Omiamima belongs to the Otiorhynchinae. Genera of the Otiorhynchinae and of some other 

subfamilies are characterized by the post-pupal stage possessing deciduous mandibular append¬ 

ages (figs 2, 3). Everts (1922) and Hinton (1946) suggested that the false mandibles are used by 

the newly emerged adult to escape from the pupal cocoon and/or pupal chamber in the soil. 

Immediately after the beetles have reached the soil surface these appendages usually break off, 

along a preformed suture, leaving a characteristic cicatrice (fig. 4). The presence of this cica¬ 

trice is sometimes used as a diagnostic character (Everts, 1903, and others). Species of the 

mainly east-mediteranean genus Psalidium, however, sometimes keep the false mandibles dur¬ 

ing their entire lifetime. 

There are 25 Palaearctic species belanging to the genus Omiamima, 5 of which occur in the 

central parts of Europe. In the Netherlands the species was not collected thus far, but it was 

recorded from surrounding countries (Everts, 1922 and Brakman, 1966). Dieckmann (1980) 

summarizes the distributional data of O. mollina in N, C, and SE Europe. The species is said to 

live in wet pastures, often in the vicinity of water. The adults are diurnal; several adult weevils 

were caught, using a sweeping net, during daytime at Heteren 8.V. 1982. Both adults and lar¬ 

vae are polyphagous. Since males were never recorded, the species is probably parthenogenet- 

ic. Apomictic parthenogenetic reproduction is common among Otiorhynchinae and Brachyde- 

rinae (Suomalainen, 1969). 

Omiamima spp. resemble both Barypeithes and Omias spp. in habitus, but O. mollina (fig. 1) 

can be characterized by the presence of two types of setosety; the elytra are covered with short 

adpressed as well as long erect setae. 
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Fig. 5. Distribution of numbers of O. mollina specimens over sampling dates. The sampling 

periods of 1982 and 1983 are combined in such a way that a continuous diagram results. Sam¬ 

pling dates are at the beginning and end of each bar or denoted by an arrow ( [ ). 

Observations on habitat and phenology 

Both at Heteren and Winssen 11 species of grounddwelling weevils were collected, the re¬ 

spective numbers of specimens being 732 and 347. The proportion belonging to O. mollina was 

34% at Heteren and 28% at Winssen, and the relative abundance of O. porcatus was 36 and 

28%, respectively. 

Habitat description of O. mollina — Both Heteren and Winssen are south facing dike slopes, 

extensively managed by mowing. At Winssen open water occurs close to the sites of the pitfall 

traps. Clay forms the soil substrate of both localities, Winssen having a more sandy clay, and 

consequently a more xerophilous type of vegetation. Both localities are characterized by spe¬ 

cies-rich and xerophilous plant communities of the Arrhenateretum elatioris association. On 

part of the dike at Heteren a tendency can be recognized towards the alopecuretosum subasso¬ 

ciation, indicating a somewhat moister habitat. Winssen shows the effects of the extensive 

mowing regime in the shooting of brushwood (Rosa canina L., Crataegus monogyna Jacq., Pru¬ 

nus spinosa L.). The two dike localities contain plant species which in the Netherlands general¬ 

ly occur on dike slopes along the main rivers, and in the south of the province of Limburg, e.g.: 
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Tragopogon pratensis L., Senecio erucifolius L., Trisetum flavescens (L.) P.B. (Heteren), Ori¬ 

ganum vulgare L., Agrimonia eupatoria L., Campanula rapunculus L., and species of the 

chalkgrasslands (Mesobromion alliance) like Sanguisorba minor Scop, and Helicotrichon pu- 

bescens (Huds.) Pilger (Winssen). (W. J. Drok, pers. comm.). 

Phenology of O. mollina. — As for most curculionids, little is known about the life-history of 

O. mollina. Several observations led Dieckmann (1980) to the suggestion that pupation takes 

place during summer and autumn, and imaginai ecdysis in autumn; the adults then remain in 

their pupal chamber to become active early in spring. 

Pitfall sampling can only provide a rough estimate of the phenology of a species. However it 

was possible to recognize three more or less distinct age categories. Newly emerged weevils are 

teneral and still in possession of the deciduous mandibular appendages. The second class con¬ 

tains teneral adults without false mandibles. At last, some time after emergence, the adults 

have aquired their ultimate dark brown or blackish colour. Fig. 5 depicts the distribution of 

numbers of O. mollina specimens over sampling dates, during one full year of trapping. 

In general the suggestions of Dieckmann seem to be confirmed. Stein & Küthe (1967), 

studying Otiorhynchus ovatus Linnaeus, found that immediately after adult emergence from 

the soil a relative short period of activity follows, whereafter the beetles become more seden¬ 

tary. The number of weevils caught in the traps depends on their mobility. When O. mollina 

exhibits a comparable pattern of activity, one may expect that the method of pitfall trapping 

will underestimate numbers of O. mollina during their period of lower activity. 

Pitfall traps are not often used for sampling curculionids. Many rare surface dwelling curcu- 

lionid species, however, may appear to be more common, when this method will be practised 

more frequently. 
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Phyllogomphoides litoralis, a new species from Panama (Odonata: 
Gomphidae) 

by 

JEAN BELLE 

ABSTRACT. — Phyllogomphoides litoralis spec. nov. is described from Panama after a sin¬ 

gle male taken in Chiriquf. The new species belongs to the semicircularis group having the male 

superior caudal appendages semicircular-forcipate. 

To the courtesy of Dr. Jean Legrand of the Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris 

(MNHP) I owe the privilege of describing here a new species of the genus Phyllogomphoides 

Belle from Panama. 

Phyllogomphoides litoralis spec. nov. (figures 1-4) 

Material. — Panama, Chiriqul, 1 S (holotype), no date or collector, MNHP. 

Male (holotype; a young, less pigmented specimen; apical half of abdomen broken off and 

put separately in a small triangular envelop; wings somewhat damaged with tip of left hind wing 

broken off and lost). — Total length 60.5 mm; abdomen 47.5 mm (inch caud. app. 3.0 mm); 

hind wing 38 mm; costal edge of pterostigma in fore wing 4.3 mm. 

Head dark brown but base of mandibles with a yellow green spot externally, superior surface 

of frons with a broad, yellow frontal band, and vertex somewhat yellow green between posteri¬ 

or ridges of lateral ocelli. 

Prothorax dark brown. Pterothorax dark brown with yellow stripes; its colour design shaped 

as shown in accompanying diagram. First pale antehumeral stripe parallel-sided and connected 

with pale collar. Second pale antehumeral stripe absent except for an indistinct dorsal spot. 

First pale lateral stripe not fully developed, narrow and short. Second pale lateral stripe also 

reduced, mainly developed on lower half. Third pale lateral stripe somewhat reduced dorsally. 

Legs brown. Abdomen brown with yellow markings. Segment 1 entirely brown. Segment 2 

yellow on middorsum, on and around auricles, and on lateral apical parts. Base of segment 3 

with yellow marking reaching transverse “scar”, the segment seen from above shows a tripar¬ 

tite yellow basal marking. Base of segments 4 to 6 with a small yellow dorsal spot. Basal one- 

third of segment 7 yellow. Segments 8 to 10 entirely brown. Lateral expansions of segment 8 

about 0.3 mm wide, those of segment 9 about 0.2 mm wide. Superior caudal appendages semi¬ 

circular-forcipate, largely pale but black at base; each appendage with a well-developed superi¬ 

or spine at two-thirds length, and with a small inferior spine at base and at extreme tip. Inferior 

caudal appendage parallel-sided, becoming wider at base, its posterior margin deeply and 

sharply cleft V-shaped, the divisions curved dorsally. Accessory genitalia shaped as shown in 

the figures. Anterior hamules flat, rounded, the apex deflected inwardly. Posterior hamule 

subcilindrical, its tip ending in a small tooth. Vesicle reflexed backwards, deeply cleft in halves 

on median line, the posterior edges rounded; at the middle of the base of the cleft there rises a 

strong spine. Penial cornua about 1.5 mm long. 

Wing venation and pterostigma brown. Discoidal triangles and supratriangles three-celled. 

Subtriangles two-celled. Nodal index 14:21-20:13/14:16-17:15 in fore and hind wings, respecti¬ 

vely. Intermedian cross-veins 11-12/7-7 in fore and hind wings, respectively. Hind wings with a 

four-celled anal triangle, an one-celled (left) and two-celled (right) anal loop, four (left) and 

five (right) paranal cells, and area posterior to Cu2 four (proximal) to five (distal) cells wide. 

The present Panamanian species is a member of the semicircularis group (cf. Belle, 1982). 

This infrageneric group is especially marked by the semicircular-forcipate form of the male su- 
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Figs 1-4. Phyllogomphoides litoralis spec, nov., 6 holotype: 1, diagram of thoracic colour pat¬ 

tern; 2, accessory genitalia, ventral view; 3, the same, right profile view; 4, inferior caudal ap¬ 

pendage, dorsal view. 

perior caudal appendages. It includes about a dozen species, three of which are ranged in 

South America, the others in Middle America (cf. Donnelly, 1979). The male superior caudal 

appendages of litoralis are close in structure to those of the South American members lieftincki 

(Belle) and brunneus Belle. In size litoralis approaches the largest member suasus (Selys). The 

new species is easily identified by the conformation of the anterior hamules and instantly recog¬ 

nizable by the thoracic colour pattern which is very distinctive. 
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Onder de Beumkes 35, 6883 HC Yelp, the Netherlands. 

RUPSEN OP PELARGONIUMS (LEP.). Wie in de tuin of op het balkon Pelargoniums 

heeft staan (de koopman zegt graniums) loopt de kans daarbij soms flink aangevreten bladeren 

aan te treffen. De boosdoener is bijna altijd een rups van Autographa gamma (Linnaeus) of 

van Phlogophora meticulosa (Linnaeus). Maar dit zijn blijkbaar niet de enige soorten waarvoor 

Pelargonium een smakelijk hapje biedt. In de nazomer van 1982 gaf de heer Kruseman me een 

rups die hij op één van zijn planten aangetroffen had. De pop ervan overwinterde (wat die van 

gamma of meticulosa niet gedaan zou hebben). Noch in het voorjaar van 1983, noch in de eer¬ 

ste zomermaanden verscheen de vlinder. Toch leefde de pop. Als ik hem tegen mijn lip hield 

voelde hij koel aan, terwijl een dode pop altijd de temperatuur van de omgeving heeft. Toen ik 

eind augustus, terug van vakantie, toevallig in het doosje keek, lag daarin de vlinder, gaaf 

maar dood. Het bleek Mamestra brassicae (Linnaeus), de Kooluil, te zijn. Pelargonium zal wel 

een nog niet vermelde voedselplant van de rups zijn. 

Dat geldt ook voor een klein spanrupsje, dat mijn dochter op één van haar vele Pelargo¬ 

niums aantrof. Uit de pop daarvan verscheen tenslotte een Eupithecia centaureata (Denis & 

Schiffermüller)! 

B. J. Lempke, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. 
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INTEGRATED PEST MANAGEMENT OF INSECT PESTS OF POME AND STONE 

FRUITS, 1983. B. A. Croft & S. C. Hoyt, eds., pp. 454. Wiley Interscience, N.Y. ISBN 0-471- 

05334-1. US$ 49.90. 

This book describes the progress made towards the development of pest management sys¬ 

tems in topfruit in the U.S.A. in the past decade. Since 1971, U.S. federal funds have facili¬ 

tated a nationwide effort in this respect. The results are impressive indeed; this volume con¬ 

tains a wealth of information and references. 

The first three chapters set the stage dealing with the orchard as an ecosystem and produc¬ 

tion system, describe tree physiology and growth. Such rather diverging notions as r- and K- 

selections, local site selection, and fruit drop are touched upon. These notions may tell us 

something about a particular pest orchard or apple variety, e.g. the codling moth is K-selected, 

thrives in warm places and interferes with natural fruit drop. However, knowledge about pest 

management on this level of integration is in its infancy, in particular because some compo¬ 

nents cannot be singled out in research; the apple tree as hostplant, for example. Consequent¬ 

ly, the first chapters are a bit superficial and fragmentary and servie mainly the reader who is 

not acquainted with either ecology or fruitgrowing practice. 

The next four chapters deal with the biology insect and mite pests, and the data relative to 

their management, injury levels and control tactics. They culminate in the last five chapters on 

biological modelling and computer based pest management. Notably, spider mites and codling 

moth receive much attention. The various issues are moreover well documented as regards the 

original, American, literature. 

The title of the book is somewhat misleading, as it deals mainly with pests on apple. This 

restriction was, I suppose, necessary-to facilitate a more thorough treatment of the problems. 

As regards this intention the authors have succeeded. The only thihg I missed was a floppy disk 

in the backcover illustrating some of..the amply discussed software..- - 

This book provides summary report of a great, but regional enterprice, for sophisticated pest 

management is a regional affair because of the variation in fauna and climate, availability of 

selective pesticides and so on. As such, this is not a book for the readers with general interests. 

But for those engaged in plant protection research in the widest sense, it provides stimulating 

reading and much material to think about. — L. Blommers. 

GRASSE, P.-P., 1984. TERMITOLOGIA Tome FONDATION DES SOCIÉTÉS, 

CONSTRUCTION, pp X, 613; 452 figuren, 28 tabellen; index 22 kolommen. Masson, Paris, 

ISBN 2-225-79959-8. Gebonden; prijs niet opgegeven. 

Voor bewoners van de gematigde streken is het stempel dat termieten overal elders op het 

oecosysteem drukken, nauwelijks voor te stellen. Vooral in savannen bepalen hun nesten het 

landschap. De schade die ze kunnen aanrichten is enorm. Termieten vreten alles waar cellulose 

in zit, van balken tot boeken. Het is dan ook niet zo’n wonder dat er de laatste jaren nogal wat 

literatuur aan deze groep is gewijd. De geplande trilogie van Grassé, waarvan het tweede deel 

nu ter bespreking ligt, is daarvan wel de apotheose. Het is bijna niet te geloven dat dit gepro¬ 

duceerd kan worden door een enkele man (die ook nog actief is in velerlei andere velden van 

biologie, filosofie, en gastronomie). Het eerste deel (verschenen in 1982) behandelde de anato¬ 

mie, fysiologie en voortplanting. Het derde deel (aangekondigd voor 1984) zal verschillende 

elementen van het gedrag, oecologie en systematiek van de Isoptera bespreken. 

In het tweede deel zijn de onderwerpen: de kasten, de fysogastrie (de enorme opgeblazen¬ 

heid van het abdomen) van de koninginnen, de stichting van nieuwe kolonies, populatiedyna¬ 

miek, en daarna (400 van de 600 pagina’s van het boek innemend) een zeer uitvoerige bespre¬ 

king van bouw, architectuur en microklimaat van de nesten der afzonderlijke genera. Hier 

wordt een fascinerende veelvormigheid besproken en rijkelijk geïllustreerd. Ik kan me niet he¬ 

lemaal aan de indruk onttrekken dat de detaillering hier wat ver gaat, maar dit is inderdaad 

één van de aspecten waar termieten het meest hun verscheidenheid demonstreren. 

De literatuurverwijzingen zijn opgenomen aan het eind van de hoofdstukken — onbegrijpe¬ 

lijk bij overigens zo'n fraai verzorgd boek. — W. N. Ellis. 
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Helophorus griseus Herbst nieuw voor NederlaÂcfl 
Hydrophilidae) % 

door 

H. P. J. J. CUPPEN 

ABSTRACT. — Helophorus griseus Herbst new for the Netherlands (CSlfoptera: Hydro¬ 

philidae). In this paper a description is given of a locality of H. griseus which was recently 

struck from the Dutch list, als previous records of this species appeared to be based on misiden- 

tifications. 

Inleiding 

De Groot (1974) heeft recent een zeer groot deel van het in musea en enkele privécollecties 

aanwezige Nederlandse materiaal van het kevergeslacht Helophorus bewerkt. Als voorlopig 

resultaat van dit onderzoek publiceerde hij verspreidingskaarten van de Nederlandse soorten 

(De Groot, 1981). Nadien vond Burmeister (1982) Helophorus alternons Gêné in Nederland, 

terwijl Angus (1982) aantoonde, dat H. aquaticus (Linnaeus) twee soorten omvat, H. aequalis 

Thomson en H. aquaticus (Linnaeus) sensu stricto. De aanwezigheid van de laatste soort is 

vooralsnog niet uit Nederland bekend (zie Van Nieukerken, 1982). De vermelding van H. gri¬ 

seus voor Nederland in Brakman (1966) berust blijkens het onderzoek van De Groot (1974) op 

exemplaren uit de collectie Everts behorend tot de soort H. minutus Fabricius (62 ex.) en het 

H. flavipes Fabricius-complex (2 ex.). De Groot concludeerde op grond hiervan dat H. griseus 

niet in Nederland voorkomt. Het verspreidingsgebied van de soort omvat echter geheel Euro¬ 

pa, uitgezonderd Ijsland en het noorden van Noorwegen, Zweden en Finland (Hansen, 1983). 

Het voorkomen in Nederland, dat binnen dit verspreidingsgebied valt, was daarom te verwach¬ 

ten. Dit werd bevestigd door een vondst van een mannetje van H. griseus in 1979 in de omge¬ 

ving van Voorst. 

Determinatie. — Binnen het geslacht Helophorus behoort H. griseus tot de moeilijkst te de¬ 

termineren soorten. Van H. minutus verschilt de soort uitwendig vooral wat de vorm van het 

halsschild betreft. Bij H. griseus verloopt de zijrand bijna rechtlijnig naar de basis, terwijl deze 
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bij H. minutus meer afgerond verloopt. Bij mannetjes bieden bovendien de genitalia betrouw¬ 

bare determinatiekenmerken (zie Angus, 1969, 1978 en Hansen, 1983). Wijfjes zijn zonder 

vergelijkingsmateriaal vaak niet bevredigend te determineren. Angus (1978) beveelt in derge¬ 

lijke gevallen aan de dieren in een doos met ondiep water, zand en zachte algen in leven te 

houden totdat ze eicocons afzetten. De zijden mast van de cocon is bij H. minutus veel langer 

en smaller dan bij H. griseus (zie Angus, 1973 en 1978). 

Beschrijving van de vindplaats. — Het eerder vermelde exemplaar werd op 9.X. 1979 gevan¬ 

gen in een smalle sloot in een moerassige kleiafgraving ten oosten van Voorst. Naast neerslag 

ontvangt de afgraving ook kwelwater. De vindplaats is inmiddels verloren gegaan, omdat hij is 

dichtgestort met puin. De flora in de sloot bestond uit Tenger fonteinkruid, Kikkerbeet, Fijne 

waterranonkel, Waterviolier, Gewone waterweegbree, Gewone waterbies en het kranswier 

Chara vulgaris Linnaeus. 

In macrofaunistisch opzicht was de diversiteit groot. In totaal werden 72 taxa gevonden. De 

soortencombinatie duidde op water van goede kwaliteit. Tot de meer interessante soorten be¬ 

horen de waterkevers Copelatus haemorrhoidalis (Fabricius), Hydroporus dorsalis (Fabricius), 

Porhydrus lineatus (Fabricius), Anacaena bipustulata (Marsham), Limnebius crinifer Rey en 

Hydrochus carinatus Germar, de wants Plea minutissima Leach en de mug Dixella autumnalis 

Meigen. 

Dankwoord. — Mijn speciale dank gaat uit naar dr. R. B. Angus, die zo vriendelijk was de 

determinatie van H. griseus te controleren. Verder wil ik dr. G. van der Velde en drs. J. van 

Tol bedanken voor hun kritische opmerkingen. 
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Cercyon goliathus, a new species from New Guinea (Coleoptera: 
Hydrophilidae) 

by 

J. HUIJBREGTS 

do Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

ABSTRACT. — Cercyon (Clinocercyon) goliathus, a new species from New Guinea is des¬ 

cribed and figured. 

Fig. 1. Cercyon goliathus, holotype. Photograph H. A. J. in den Bosch. 

Introduction 

Until now New Guinea has almost been “terra incognita” with respect to the genus Cercyon 

Leach. Cercyon papuensis was described by d’Orchymont in 1924 and ever since no other spe¬ 

cies were reported from New Guinea. During the Third Archbold Expedition several Cercyon 

species were collected. One of these species has a very aberrant habitus, not in the least due to 

its extreme size. This apparently new species measures 7.3 mm and is the largest Cercyon des¬ 

cribed so far. Until now Cercyon gigas d'Orchymont from South Africa, with a length of 5.75 

mm, has been considered the largest species. 

Cercyon goliathus has explanate elytral margins, which is very unusual in the tribe Cercyoni- 

ni (cf. Malcolm, 1981). The anterolateral expanded clypeus is unusual within the genus Cer¬ 

cyon, but this character state is shared by other, as yet undescribed. New Guinean species. 

Cercyon goliathus has a steeply inclined elytral epipleuron, and belongs therefore to the sub¬ 

genus Clinocercyon d'Orchymont. 

Cercyon (Clinocercyon) goliathus sp. nov. (figs 1-5) 

Holotype (female). — Approximate length 7.3, width 4.7, height 3.0 mm. Colour reddish 

brown, shiny; dorsum with scattered, indistinct microsetae. 

Clypeus truncate, anterolaterally expanded (fig. 5); clypeal border anteromedially slightly 

concave, distinctly marginate. Clypeus and frons densely, coarsely punctate, except for the Y-¬ 

shaped (false) fronto-clypeal suture. 

Pronotum convex, transverse, strongly narrowed in front, anterolateral angle rounded, dis- 
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Figs 2-5. Cercyon goliathus, holotype. 2, left antenna, ventral view; 3, left hind leg, ventral 

view; 4, segments 2-4 of right maxillary palpus, ventral view; 5, head, full-face view. Scale lines 

are 0.5 mm. 

tinctly marginate lateral border extending around anterolateral angle, surface abundantly, 

coarsely punctate. Scutellum elongate. 

Elytron strongly convex, apical margin slightly explanate, apicosutural angle slightly extend¬ 

ed, acute. 10 striae between suture and elytral margin; 10th stria abbreviated behind. Striae 1-4 

impunctate, but lateral striae gradually changing into rows of punctures towards elytral base. 

Interstriae almost flat basally, increasingly convex apically. Interstriae 2-5 strongly convex on 

distal declivity. Interstriae abundantly, coarsely punctate, similar to punctation on pronotum. 

Mentum anteromedially depressed, anterior border concave; transition from mentum to sub- 

mentum angulate. Antenna with three-segmented, compact, elongated club (fig. 2). Segment 2 

of maxillary palpus elongated (fig. 4). 

Mid-prosternum anteromedially strongly elevated, laterally gradually declivous; median lon¬ 

gitudinal carina absent; indistinct anteromedian tubercle present; “antennal excavations” me- 

sially and laterally not delimited; posterior apex of prosternai projection not emarginate. 

Lateral flange of pronotum strongly thinly expanded. 

Mesosternal elevation elongate (length: width ratio ca 3), narrowed anteriorly as well as pos¬ 

teriorly, posterior part fused with anterior metathoracic margin. Anteroventral angle (lateral 

view) of mesosternal elevation obtuse. 

Anterior metathoracic margin separated from (anteromedian) top of metasternal elevation 

by a distinct gap. Metasternal elevation elongate pentagonal, anterolateral sides ill defined. 

Femoral lines absent. Metasternal elevation shiny, rest of metasternum opaque. Elytral epi- 

pleuron steeply inclined. 

First abdominal sternite with indistinct median longitudinal carina. 

Metafemur and metatibia slender (fig. 3). Underside of tarsi with dense pubescence. 

— Male sex unknown. 

Identification. — Cercyon goliathus can easily be recognised by the following set of charac¬ 

ters: the extreme size; apical margin of elytron slightly explanate; clypeus anterolaterally ex- 
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panded; elytral epipleuron steeply inclined; the shape of the prosternum; the shape of the 

meso-metasternal transition. 

Material examined. — Holotype: “Neth. Ind. Amer. New/Guinea Exped. 2600-/2800 m 

Moss Forest/ Camp. 9.X.-5.XI. 1938/ L. J. Toxopeus leg.” (Museum Leiden). For the precise 

location of the Moss Forest Camp see Toxopeus ( 1940). 
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CHEMICAL ECOLOGY OF INSECTS, 1984. William J. Bell & Ring. T. Cardé eds; pp 

XVI, 524; index 8 kolommen, referenties verspreid. Chapman & Hall, London & New York. 

ISBN 0-412-23260-X. Prijs (gebonden) f 30,—. 

Dat chemische componenten in het voedsel en het overige milieu van dieren, en insekten in 

het bijzonder, een grote rol spelen is natuurlijk oude kennis — smaak, geurvlag, reukspoor, de 

vergrote antennen van veel vlindermannetjes, het zijn algemeen onderkende verschijnselen. 

Maar pas sedert technieken beschikbaar zijn om de aard van deze in ultra-kleine hoeveelheden 

voorkomende stoffen vast te stellen (en vaak ook al om ze vervolgens te synthetiseren), is ge¬ 

bleken hoe complex de rol van al deze stoffen is, en hoe ingrijpend ze het leven van juist insek¬ 

ten beïnvloeden. Het onderzoek naar deze zaken heeft de op zichzelf nogal onuitnodigende 

term „chemische oecologie” meegekregen. 

Dit onderzoeksveld is langzamerhand zo omvangrijk dat het vrijwel ondenkbaar is dat een 

enkele onderzoeker voldoende overzicht over de hele materie heeft om solitair een overzicht 

van de stand van zaken in het hele vak te geven. Het boek dat nu ter bespreking ligt, en dat 

precies die taak op zich poogt te nemen, is dan ook het werk van 16 auteurs. Hun bijdragen 

zijn gegroepeerd in zeven blokken: waarnemingsmechanismen (contact chemoreceptie, reuk); 

chemische oriëntatie-mechanismen (wijzen waarop geurstoffen in de lucht worden verspreid, 

oriëntatie bij lopende, en vliegende, insekten); relaties tussen planten en herbivoren (vinden 

en accepteren, en geschiktheid van de waardplant); relaties tussen predatoren, parasieten, en 

prooi (parasitoid-gastheer relatie); de bescherming van insekten middels chemische stoffen 

(alarm-feromonen en socialiteit bij Hemiptera, waarschuwingskleuren en mimicry); verdeling 

van insekten in de ruimte, op grond van chemische stoffen („resource partitioning”, aggregatie 

van schorskevers, sexuele communicatie met feromonen); chemische stoffen en sociale insek¬ 

ten (bijen, mieren, en termieten). 

Niet alles is even aantrekkelijk, en het mimicry-hoofdstuk had ik hier niet verwacht. En het 

zou te wensen zijn dat niet-systematici althans iets zouden weten van elementaire begrippen in 

de systematiek, dan hadden bokken, als zouden alle organen van een primitief dier als een libel 

ook primitief zijn, voorkomen kunnen worden. Maar overigens een erg attractief boek. — 

W. N. Ellis 
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Hyphydrus cuppeni n. sp., with taxonomie notes on the genus in Africa 
(Coleoptera: Dytiscidae)1) 

by 

OLOF BISTRÖM 

Zoological Museum, Helsingfors 

ABSTRACT. — Hyphydrus cuppeni, n. sp. is described based on two male specimens from 

Madagascar. Hyphydrus malawiensis Omer-Cooper, 1971 and H. nigeriensis Omer-Cooper, 

1971 are synonymized with H. cycloides Régimbart, 1889. Lectotype of H. malawiensis is des¬ 

ignated. 

Introduction. — Recently I recieved from two colleagues material of Hyphydrus for identifi¬ 

cation and type material of three Hyphydrus species which had not been located when I revised 

the genus (Biström, 1982). The study of the present material resulted in the discovery of a new 

species and two new synonymies. 

Hyphydrus cuppeni n. sp. (figs 1 a-c) 

Type locality. — Moramanga, Madagascar. 

Type material. — Holotype, 6: Hyphydrus signatus groep/Madagascar: “Moramanga 

21.XII. 1980, Rice-field 3”, leg. & det. J. Cuppen. Paratype: Madagascar: “Moramanga 

21.XII. 1980, Rijstveld”, leg. & det. J. Cuppen. Both specimens in the J. Cuppen collection. 

Diagnosis. — The new species belongs to the species group H. signatus and it is character¬ 

ized by the almost unicoulored dark ferrugineous body, by the elytral punctation and the male 

genitalia. The new species cannot be confused with any other recognized Hyphydrus species. 

Description 

Length 4.4-4.7 mm, breadth 2.8-3.0 mm. 

Head. — Between and posterior to eyes blackish to dark ferrugineous (interocular dark 

marking vague), frontally and posteriorly head paler, ferrugineous. Foremargin of head round¬ 

ed, rather finely and narrowly bordered. Punctation fairly coarse and dense except posteriorly 

where it is lacking. Head almost totally with rather fine but distinct microsculpture. Head rath¬ 

er flat, frontally at each side with a shallow depression. Antennae and palpi pale ferrugineous. 

Pronotum. — Dark ferrugineous, laterally sometimes slightly paler, ferrugineous to pale fer¬ 

rugineous. Punctation fairly coarse to rather fine, fairly dense, except discally on each side 

where punctation narrowly lacking or distinctly finer and sparser. Microsculpture fine to very 

fine, partly indistinct or lacking. (Sometimes all microsculpture on pronotum indistinct.) Sides 

of pronotum almost evenly rounded. Angle between pronotum and elytra rather indistinct. 

Elytra. — Dark ferrugineous to ferrugineous, lacking distinct markings. Punctation double, 

of two different kinds. Finer kind of punctation fine, dense and evenly distributed. Coarser 

punctation distinctly sparser, somewhat irregularly distributed. Coarser punctures about two to 

three times bigger than finer punctures. Each elytron with a somewhat indistinct, discal row of 

punctures which disappears posteriorly and with a lateral row of punctures which is rather in¬ 

distinct with punctures irregularly and sparsely placed. Shiny, microsculpture almost totally 

lacking (sporadic fragments of reticulation may be discerned). Epipleura ferrugineous to pale 

ferrugineous, shiny, lacking microsculpture, and with fairly distinct, fine punctation. 

Ventral side. — Dark ferrugineous to ferrugineous, prothorax sometimes partly somewhat 

') Contribution to the study of Dytiscidae 29. 
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Onder redaktie van de secretaris, Postbus 9517, 2300 RA Leiden 

SECTIE TOEGEPASTE ENTOMOLOGIE 

De Sectie Toegepaste Entomologie heeft het genoegen U uit te nodigen 

voor de 107e bijeenkomst, die is gedacht op donderdag 13 december 1984 en 

die als thema heeft: "Functie van kairomonen en feromonen". 

De dag wordt gehouden in de grote collegezaal van het Laboratorium voor 

Entomologie, Binnenhaven 7, Wageningen. De heer F.J. Ritter neemt het voor¬ 

zitterschap van deze dag voor zijn rekening. 

Programma 

10.00 uur A.K. Minks (Inst. Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen) 

"Toepassingsmogelijkheden voor feromonen" 

10.30 uur C.J. den Otter (Biologisch Centrum, Haren) 

"Praktische betekenis van electrofysiologisch onderzoek aan 

feromonen" 

1 1 1 5 uur 

45 uur 

12.15 uur 

13, 

14, 

00 uur 

00 uur 

14.30 uur 

15.15 uur 

Koffie in de kantine 

S. Voerman (Inst. Onderzoek Bestrijdingsmiddelen, Wageningen) 

"Struktuur en attraktiviteit van sexferomonen bij Lepidoptera 

W.M. Herrbout (Vakgroep Syst. Dierkunde, Leiden) 

"De rol van feromonen in de reproduktieve isolatie van nauw 

verwante soorten" 

Lunch in de kantine 

J.C. van Lenteren (Vakgroep Entomologie, Wageningen) 

"Kairomonen, wat doen we ermee?" 

G.A. Pak (Vakgroep Entomologie, Wageningen) 

"Invloed van kairomonen op het zoekgedrag van Trichogramma 

sluipwespen" 

M. Dicke (Vakgroep Dieroecologie, Wageningen) 

"De respons van roofmijten op kairomonen, hun afhankelijkheid 

van carotenoïden en hun indicatie van prooipreferenties" 

î ! 

16.00 uur Sluiting 

Wie dat wenst, kan al vóór 10.00 uur koffie drinken in de kantine van het 

Laboratorium. Gelet op de beperkte capaciteit van die kantine wordt U aanbevo¬ 

len een lunchpakket mee te nemen. Mocht U toch een komplete lunch (soep, 

broodjes, koffie) ter plaatse willen betrekken, geeft U dat dan aan mij door 

per telefoon of briefkaart: J. Woets, Proefstation voor Tuinbouw onder Glas, 

Postbus 8, 2670 AA Naaldwijk, tel. 01740-26541. 
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EEC III 

Bovenstaande afkorting heeft niets te maken met hersenonderzoek, hoewel 

er veel hersenwerk bij komt kijken. Deze letters staan namelijk voor: 

Europees Entomologisch Congres III. Zoals U heeft kunnen zien aan het inleg¬ 

vel bij het oktober-nummer van Entomologische Berichten, wordt dit congres 

in de zomer van 1986 in Nederland gehouden. Wat degenen, die niet op de 

laatste Lentevergadering aanwezig waren, mogelijk niet hebben begrepen, is 

dat het hier gaat om een aktiviteit van onze vereniging. De Europese Ento¬ 

mologische Congressen (1978 Reading, 1982 Kiel) worden namelijk georganiseerd 

door de entomologische vereniging(en) van het gastland. Ze zijn vooral be¬ 

doeld voor de minder draagkrachtige professionele, aankomend-professionele 

en niet-professionele entomologen, voor wie de grote internationale entomo¬ 

logische congressen (die in de schrikkeljaren worden gehouden) te massaal en 

te duur zijn. 

Uiteraard zult U als lid van de organiserende vereniging, op de hoogte 

worden gehouden van de ontwikkelingen. 

R. de Jong 

Verzoek 

Ons lid, de heer F. Hodzelmans, Mastbosstraat 8-10, 4813 GT Breda, 

tel. 076-148334, is sterk geïnteresseerd in het fotograferen van de diverse 

ontwikkelingsstadia van insekten. Hij zou daarom graag in kontakt komen met 

leden, die insekten kweken om zo mogelijk bij die mensen thuis foto's te 

kunnen maken van de insekten. 

Aanbieding 

De volgende boeken worden te koop aangeboden: 

Freude, Harde & Lohse, Die Käfer Mitteleuropas, de delen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8 en 9. Praktisch ongebruikt. Vraagprijs ƒ 400,—. 

M. Bianchi, Archimedesstraat 30, 4532 LE Terneuzen. 

Aanbieding 

Uit de nalatenschap van Prof. Dr. J. de Wilde worden de volgende werken 

ter overname aangeboden. De prijzen zijn exclusief portokosten. Nadere in¬ 

lichtingen bij Drs. G. de Wilde-van Buul, Niermeyerstraat 8, 6701 CP Wage- 

ningen, tel. 08370-13235. 

A.D. Imms, 1960 - A general textbook of Entomology (revised by O.W. Richards 

& R.G. Davis). Methuen, London. 9th edition, 886 pp. ƒ 50. 

F.F. Henneguy, 1904 - Les Insectes, morphologie, reproduction, embryoêgie. 

Leçons recueillies par L. Lecaillon & G. Poirault. Paris, Masson & Cie. 
804 pp. ƒ 50. 
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R.W. Hardy, 1976 - Homeostasis. Institute of Biology, Studies in Biology no. 

63. Edw. Arnold, London. 56 pp. ƒ 25. 

R. Chauvin, 1943 - Ce qu’il faut savoir sur le vie de l'insecte. Physiologie et 

biologie. L. Lechevalier, Paris. 230 pp (booklet). ƒ 10. 

V.B. Wigglesworth, 1942 - The principles of insect physiology. 2nd ed. Methuen 

London. ƒ 25. 

V.B. Wigglesworth, 1961 - Insect Physiology. 5th ed. Methuen, London/J. Wiley, 

New York. 130 pp. ƒ 25. 

K. G. Davey, 1965 - Reproduction in the insects. Oliver & Boyd Ltd. 96 pp. ƒ 25 

M. Rockstein (ed.), 1964/1965 - The physiology of insecta (in three volumes). 

Academic Press, New York. (I) 640 pp, (II) 915 pp, (III) 692 pp. ƒ 100. 

M. Rockstein (ed.), 1973/1974 - The physiology of insecta (in six volumes). 

2nd ed. Academic Press, New York. (I) 512 pp, (II) 568 pp, (III) 517 pp, 

(IV) 448 pp, (V) 648 pp, (VI) 548 pp. ƒ 250. 

0. Pflugfelder, 1952 - Entwicklungsphysiologie der Insecten. Verl. Geest & 

Portig, Leipzig. 332 pp. ƒ 10. 

O. Pflugfelder, 1958 - Entwicklungsphysiologie der Insekten. 2. Aufl. Geest & 

Portig Verl., Leipzig. 490 pp. ƒ 25. 

V.B. Wigglesworth, 1954 - The physiology of insect metamorphosis. Cambridge 

University Press. 152 pp. ƒ 25. 

T. Hidaka (ed.), 1977 - Adaptation and spéciation in the Fall Webworm. Kodan- 

sha Ltd, Tokyo. 179 pp. ƒ 20. 

R.C. King, 1970 - Ovarian development in Drosophila melanogaster. Academic 

Press, New York. 227 pp. ƒ 20. 

A.D. Imms, 1947 - Insect natural history. Collins, London. 317 pp. ƒ 25. 

V. B. Wigglesworth, 1964 - The life of insects. Weidenfeld & Nicholson Publ., 

London. 360 pp. ƒ 40. 

C.T. Brues, 1946 - Insect dietary. Harvard University Press. 466 pp. ƒ 40. 

P. M. Jenkin, 1970 - Control of growth and metamorphosis. Pergamon Press, 

Oxford. 383 pp. ƒ 25. 

H. Dingle (ed.), 1978 - Evolution of insect migration and diapause. Springer 

Verlag, New York. 284 pp. ƒ 50. 

L. I. Gilbert (ed.), 1976 - The juvenile hormones. Proc. Internat. Symp. Lake 

Geneva, Wisconsin. Plenum Press, New York. 572 pp. ƒ 50. 

J.J. Menn & M. Beroza (eds), 1972 - Insect juvenile hormones, chemistry and 

action. Academic Press, New York. 341 pp. ƒ 40. 

J. A. Hoffmann (ed.), 1980 - Progress in ecdysone research. Elsevier/ N.Holl. 

Biomed. Press, Amsterdam, New York. 491 pp. ƒ 50. 

W. J. Burdette (ed.), 1974 - Invertebrate endocrinologyand hormonal hetero- 

phylly. Springer Verlag, New York. 437 pp. ƒ 40. 

K. Släma, M. Romanuk & F. Sorm, 1974 - Insect hormones and bio-analogues. 

Springer Verlag, New York. 477 pp. ƒ 40. 

H. Sachtleben, 1955 - Berichte 7. Wanderversammlung Deutscher Entomologen 

1954 Berlin. Deutsche Akademie Landwirtschaften, Berlin. 220 pp. ƒ 10. 

W. Speyer, 1937 - Entomologie. Verl. Th. Steinkopf. 196 pp. ƒ 10. 

W. Hanke & M. Lindauer (Red.), 1974 - Vergleichende Endokrinologie. G. Fischer 

470 pp. ƒ 25. 
E. Palmen - Die anemohydrochore Ausbreitung der Insekten als zoogeographischer 

Faktor, mit besondere Berücksichtigung der Baltischen Einwanderungs¬ 

richtung als Ankunftsweg der Fennoskandisehen Käferfauna. Ann. Zool. Bot. 

Soc. Fenn. Vanamo - Tom 10, no. 1, 1-262. ƒ 10. 

Essam El-Hinnawi & Manzur-Ul-Haque Hashmi (eds), 1982 - Global environment 

issues. U.N. Environment Programm. 236 pp. ƒ 10. 
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M. Pavan & P. Ceballos (eds), 1979 - Comptes Rendues de la Réunion des Groupes 

de Travails "Formica rufa" et "Vertébrés prédateurs des Insectes" de 1' 

OILB, Varenne, Italie 1978. Bull. SROP, II-3. 513 pp. ƒ10. 

H. Oldroyd, 1960 - Insects and their world. British Museum (Natural History), 

London. 139 pp. f 10. 
D. J. Horn, 1976 - Biology of insects. W.B. Saunders Cie, Philadelphia. 439 pp. 

ƒ 25. 
R.H. Cobben, 1968/1978 - Evolutionary trends in Heteroptera. Part I. Eggs, 

architecture of the shell, embryology and éclosion. Dissertatie, Wageningen. 

473 pp. (1968). Part II. Mouthpart-structures and feeding strategies. Med. 

LH, Wageningen. 407 pp. (1978). ƒ 50. 

W. Cottier, 1953 - Aphids of New Zealand. N.Z. Dep. Sei. Industr. Research Bull. 

106. 382 pp. ƒ 25. 

R. van Eecke, 1931 - Thysanoptera. Sijthoff Uitg., Leiden. 154 pp. (dutch), ƒ 10. 

C. Willemse, 1917 - Orthoptera Neerlandica . Tijdschr. Ent. 60. 176 pp. (dutch). 

ƒ 10. 

P. Lieftinck, 1925-26 - Odonata Neerlandica 1 & 2. Tijdschr. Ent. 68, 174 pp., 

69, 220 pp. ƒ 10. 

R.H. Cobben, 1960 - Die Uferwanzen Europas: Saldidae. Ill. Bestimmungstab, der 

Wanzen. 15+31+6 pp. ƒ10. 

F. Schnack, 1931 - Het wondere leven der vlinders. Leopold Uitg., Den Haag. 

188 pp. ƒ 10. 

H. Alta & W.H. Docters van Leeuwen, 1946 - Gallenboek. Uitg. Breughel, Amster¬ 

dam. 288 pp. (dutch). ƒ 10. 

E. Seguy, 1937 - La faune de France illustré. VIII, Diptères et Siphonaptères. 

Librairie de la Grave, Paris. 216 + 24 pp. ƒ 10. 

J.B.M. van Dinther, 1960 - Insect Pests of cultivated plants in Suriname. Veen- 

man Cie, Wageningen. 159 pp. ƒ 25. 

M. Thomsen, 1938 - Stuefluen (Musea domestica) og Stikfluen (Stomoxys calci- 

trans). A. Bangs Vorlag. 400 pp. (danish). ƒ 25. 

R. H. Cobben & H. Möller Pilot, 1960 - The larvae of Corixidae (Hem. Heteroptera). 

Hydrobiologia 16(4). 33 pp. ƒ 10. 

J. Missonnier, 1963 - Etude écologique du développement nymphal de deux Dip¬ 

tères Muscides phytophages: Pegomyia Curtis et Chortophila brassicae Bouché. 

Ann. Epiphytie 14, No Hors-série I. 186 pp. ƒ 10. 

J. van der Vecht, 1928 - Hymenoptera Anthophila A. Andrena (Fauna van Nederland 

IV). 144 pp. ƒ 10. 

E.J.R. Scholz, 1913 - Bienen und Wespen. Verl. Quelle & Meyer, Leipzig. 208 pp. 

ƒ 10. 

K. Gösswald, 1946 - Die rote Waldameise. Metta Kinau Verl., 160 pp. ƒ 10. 

S. A. Rohwer & F.X. Williams, 1919 - Philippine Wasp Studies. Exp. Sta. Hawaiian 

Sugar PI. Ass. Ent. Ser. Bull. 14. 186 pp. ƒ 10. 

P.A. Lawrence (ed.), 1976 - Insect development. Symp. Roy. Ent. Soc. London, 8. 

Blackwell Sei. Publ., London. 230 pp. ƒ 25. 

L. A. Mound & N. Waloff (eds), 1978 - Diversity of Insect Faunas. Symp. Roy. Ent. 

Soc. London, 9. Blackwell Sei. Publ., London. 204 pp. ƒ 25. 

J.S. Kennedy (ed.), 1961 - Insect Polymorphism. Symp. Roy. Ent. Soc. London, 1. 

113 pp. ƒ 15. 

Laboratory training manual on the use of isotopes and radiation in entomology. 

2nd ed. IAEA, Vienna, 1977. 274 pp. ƒ 20. 

H. Krogerius, 1948 - ökologische Untersuchungen über Uferinsekten. Acta Zool. 

Fennica 53: 1-153. ƒ 10. 

Deze lijst zal worden voortgezet in de volgende aflevering van Verenigingsnieuws. 
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Fig. 1. Male genitalia of H. cuppeni. a, penis, dorsal view; b, penis, lateral view; c, paramere. 

paler, pale ferrugineous. Prothorax impunctate, metathorax with fine punctation, metacoxal 

plates with fairly coarse punctation and abdomen with fine to very fine punctation. Punctation 

apically on abdomen partly indistinct. Ventral side mainly shiny, lacking almost totally reticula¬ 

tion. Apical sternite rather weakly transversely depressed. Prosternai process with some hairs. 

Legs. — Ferrugineous to pale ferrugineous, except hindlegs which are almost totally dark 

ferrugineous. Pro- and mesotarsi slightly broadened. Protrochanters incised. 

Aedeagus. — As in figs la-c. 

Named after Drs. J. G. M. Cuppen who kindly placed the specimens at my disposal. 

The Hyphydrus material of Cuppen included also two specimens of H. stipator Guignot (in 

sp. gr. H. cycloides), labelled: “Nigeria, Saminaka, small side-stream river 11.11.1978, Karami 

Sid. Vic.” These are the first specimens from Nigeria of this species I have examined. 

Omer-Cooper (1971) described three Hyphydrus species in a taxonomic work on a group of 
species now included in the species group H. cycloides. When revising the genus (Biström, 

1982) the type material of the three species was not located. However after a new search 

through the Omer-Cooper collection, deposited in the Albany Museum, Grahamstown, South 

Africa, the missing specimens were found and became available for examination. The result of 
the examination is given below. 

H. malawiensis Omer-Cooper, 1971 

Material studied: Lectotype, c3, by present designation: “Type <3/Hyphydrus malawiensis n. 

sp. Det. J. Omer-Cooper/Nyasaland Fort Hill Yambe stream 5.X. 1948 J. O. C.” Paralectoty- 

pe: same as lectotype except labelled “Type 9" (1 ex.). From the original description it re¬ 

mains unclear which specimen is meant to be the holotype and therefore a lectotype is here 
designated. 

H. nigeriensis Omer-Cooper, 1971 

Material studied: “Holotype, <3: Types <3 & $ /Hyphydrus nigeriensis n. sp. Det. J. Omer- 

Cooper/Nigeria Stream, reservoir, Jos 10.IV. 1963 J. O. C.” Paratype (= Allotype): on the 



184 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 44, 1 .XII. 1984 

same label as the holotype and mounted posterior to the holotype (1 ex.). 

Notes on H. malawiensis and H. nigeriensis: The characters given by Omer-Cooper (1971) 

are subject to variation in such a degree that no species can be distinguished using them. Also 

there is no geographic correlation and H. malawiensis and H. nigeriensis are thus junior syno¬ 

nyms of H. cycloides Régimbart, 1889. The morphology of H. cycloides is somewhat variable 

and it has a wide distribution in the Ethiopian region. 

H. inopinatus Omer-Cooper, 1971 

Material studied: “Holotype, <3: Types 3 & $/Hyphydrus inopinatus O-C. Det. J. Omer- 

Cooper/Nigeria, stream escarpment, Jos-Wamba Road 13.IV. 1963 J. O. C.” Paratype ( = 

Allotype): on the same label as the holotype and mounted posterior to it (1 ex.). Undoubtedly 

a good species. 

Acknowledgements. — I wish to thank Drs. J. G. M. Cuppen, Wageningen, Netherlands 

and Dr. B. C. Wilmot, Grahamstown, South Africa for placing the material at my disposal. 
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STRONG, D. E., J. H. LAWTON & Sir RICHARD SOUTHWOOD, 1984. Insects on 

plants — community patterns and mechanisms, pp VI, 313; ca. 550 referenties, auteurs index 

13, organismen index 16, subject index 9 kolommen. Blackwell Scientific Publications, Oxford 

etc., ISBN 0-632-00909-8 prijs (paperback) £ 11,80; ISBN 0-632-00907-1 prijs (gebonden) 

£ 22,00. 

Zoals uit de inleiding blijkt richt dit boek zich op drie actuele vraagstukken uit de studie van 

de oecologie van levensgemeenschappen: hoe voorspelbaar is het „gedrag” van natuurlijke le¬ 

vensgemeenschappen, hoe groot is de rol van competitie, en hoezeer kan men zeggen dat de 

soorten van zo’n gemeenschap hun huidige kenmerken hebben gekregen als gevolg van aan¬ 

passingen aan de andere soorten van de gemeenschap? Insekten op planten zijn voor het 

beantwoorden van deze vragen uitstekende proefobjecten. 

Het boek is het resultaat van de samenwerking tussen drie prominenten juist in het onder¬ 

zoek naar de oecologie van insekten op planten. Dat staat borg voor een goed gebalanceerde 

samenvatting op zeer hoog niveau. Het boekje is desalniettemin bijzonder gemakkelijk lees¬ 

baar. 

De leesbaarheid is zo nadrukkelijk, en het boek is zo uitbundig voorzien van schema’s en 

andere figuren dat het meer de taak lijkt te hebben van een leerboek dan een betrekkelijk ge¬ 

specialiseerd oecologisch betoog. De onduidelijkheid, die zo ontstaat over de doelstelling van 

het boek, wordt versterkt doordat het eerste hoofdstuk (de evolutie van fytofage insekten) zeer 

schetsmatig en ronduit onbevredigend is, en vooral door de toevoeging van twee appendices, 

een met een wel erg simpel overzicht van de fytofage insekten, een tweede met een geheel niet 

ter zake doend historisch overzicht van het aantal beschreven fytofage insektesoorten. 

Maar de vier kern-hoofdstukken (voornaamste determinanten van diversiteit, dynamiek van 

kolonisatie en speciatie, interacties tussen fytofagen onderling, en interacties tussen insekten 

en hun waardplanten) zijn fascinerend, en geven in heel kort bestek een flitsende ontsluiting 

van de enorme hoeveelheid literatuur over deze onderwerpen. — W. N. Ellis 
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Progomphus maeulatus, a new species from Venezuela (Odonata: 
Gomphidae) 

by 

JEAN BELLE 

ABSTRACT. — Progomphus maeulatus spec. nov. (c? holotype: Rio Mawarinuma, T. F. 

Amazonas, Venezuela) is described and illustrated after a unique specimen. 

Progomphus maeulatus spec. nov. (figures 1-7) 

Material. — Venezuela: Territorio Federal Amazonas, Rio Mawarinuma (140 m, 0° 55' N - 

66° 10' W), 2-12 February 1984, 1 8 (holotype), A. Chacon & L. J. Joly leg.; it is in the collec¬ 

tion of the Instituto de Zoologia Agricola, Universidad Central de Venezuela, Maracay. 

Male (holotype). —Total length 31.5 mm; abdomen 23.5 mm (inch caud. app.); hind wing 

17 mm; costal edge of pterostigma in fore wing 2.0 mm. 

Head green. Frons with black hairs, no frontal ridge. Occipital plate convex, the posterior 

ridge fringed with pale brown hairs. 

Prothorax green, the hind lobe orange-brown. Pterothorax green, darker on dorsum, becom- 

Figs 1-7. Progomphus maeulatus spec, nov., male holotype. 1, occipital plate; 2, right pair of 

wings; 3, tenth abdominal segment and caudal appendages, left profile view; 4, the same, ven¬ 

tral view; 5, the same, dorsal view; 6, accessory genitalia, ventral view; 7, lower part of first 

two basal segments of abdomen, right profile view, showing midventer tubercle on segment 1 

and accessory genitalia on segment 2. 
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ing yellowisher towards venter and aslant hind border. Dorsum with faintly developed whitish 

green stripes, its pattern somewhat resembling that of Progomphus brachycnemis Needham 

(cf. Belle, 1966: fig. 9). First pale antehumeral stripe crescent-shaped and broadly confluent 

with pale collar. Second pale antehumeral stripe narrow below, becoming wider above and 

bordering a large part of the antealar sinus. 

Third femur largely green, becoming brown at knee. Second femur brown, becoming darker 

at knee. First femur brown with green inner side. Tibiae, tarsi and claws brown. Third tarsus a 

trifle longer than third tibia. Third tibia two -thirds the length of third femur. Lamina tibialis on 

first tibia one-sixth the tibial length. 

Base of wings yellow-brown to near nodus on fore wings and to nodus on hind ones. Ptero- 

stigma brown, surmounting 3-31/2 cells. Basal subcostal cross-vein present, with the first and 

fifth antenodal beyond it thickened. Nodal index 7 : 11-11 : 8-8 : 9-9 : 7 in fore and hind wings, 

respectively. Intermedian cross-veins 4-4/3-3 in fore and hind wings, respectively. Supratrian- 

gles open. All triangles and subtriangles two-celled with two rows following, and with an extra 

initial cell at hind angle of triangle in hind wing but with none in fore wing. Hind wings with five 

paranal cells, three postanal cells, two rows of cells behind Cu2 (in left hind wing with an extra 

cell for a third row), and a two-celled anal triangle with a partly developed cross-vein for a 

third cell. 

Abdomen green-yellow on basal segments, becoming brown on middle and apical segments 

including caudal appendages but with upper part of apical two-fifths of superiors paler. Seg¬ 

ments 3 to 7 with middorsobasal yellow spots, on 3 reaching to half-way the segment, on 4 to 6 

successively shorter, and on 7 again larger and reaching to a point about a quarter the way 

along segment. Segment 1 with a small midventer tubercle. Accessory genitalia and caudal ap¬ 

pendages shaped as shown in accompanying figures. Anterior genital hamule bent caudad, its 

chitinized black apex very acute and curved dorsad. Branches of inferior caudal appendage 

curved strongly mesad at level of supero-external anteapical tooth, the tips curved dorsad and 

ending in four minute, black, marginal denticles. Anal tubercle (lamina infra-analis) strongly 

elongated caudad. 

This beautiful small gomphid keys out to perpusillus Ris when Belle's (1973) key for Progom¬ 

phus is used. Both species have the third tarsus longer than the third tibia but maculcitus is 

instantly recognizable by the large yellow-brown basal spots on the wings. In this respect macu- 

latus approaches Progomphus superbus Belle. The occurrence of colours in the wings of gom- 

phids is restricted to some South American genera only. The superior caudal appendages are of 

the usual form, i.e. blade-shaped. The inferior caudal appendage recalls that of Progomphus 

montanus Belle, and the anal tubercles those of Progomphus kimminsi Belle. The penis resem¬ 

bles greatly that of Progomphus pygmaeus Selys and its allies by the presence of a robust 

curved spine on the median segment. 
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The host plant range of Janetiella siskiyou (Feit, 1917) (Diptera: 
Cecidomyiidae) 

by 

W. NIJVELDT 

ABSTRACT. — The host plant range of Janetiella siskiyou (Diptera: Cecidomyiidae) in the 

Netherlands seems to be restricted to varieties of Chamaecyparis lawsoniana. 

According to Gagné (1972), Janetiella siskiyou was described in 1917 from a female and lar¬ 

va from seeds of Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Pari, in Oregon. This species was appar¬ 

ently introduced into Europe from America with the seeds. De Meijere (1935) described it as 

Craneiobia lawsonianae from adults, reared from C. lawsoniana in the Netherlands. Dr. K. M. 

Harris (Commonwealth Institute of Entomology, London) pointed out the possibility that de 

Meijere’s species was the same as J. siskiyou (Gagné, 1972). 

The botanical garden “De Dreijen” in Wageningen houses a number of Chamaecyparis spe¬ 

cies. In October 1981 and in February 1982 I took seed cones there from C. pisifera (Sieb. & 

Zucc.) Endl. “Plumosa aurea”, from C. nootkatensis (D. Don) Spach “Aurea” and from the 

C. lawsoniana-varieties Forsteckensis, Fraseri, Intertexta, Pendula and Triomph van Boskoop 

to establish the host plant range of J. siskiyou. Though all species grow close together, the 

orange-red larvae were only found between the more or less deformed seeds of the Chamaecy¬ 

paris lawsoniana-wanQhes mentioned. The adults emerged some weeks later in the greenhouse 

in which the cones were kept. The species seems to be rather common in the Netherlands and is 

often heavily parasitised by Chalcidoids. 
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APAMEA ILLYRIA (FREYER) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE). In supplement 12 

van de Catalogus konden slechts twee vangsten van deze soort in Nederland vermeld worden, 

beide uit het zuiden van Limburg (Tijdschr. Ent. 108: 272, 1965). Sindsdien zijn me maar enke¬ 

le nieuwe gegevens bekend geworden. Op 21.V. 1971 ving G. Langohr een <3 te Vijlen, 

9.VI. 1973 werd door W. Geraerdts een 6 in het gebied van de Meinweg gevangen, dus in het 

midden van de provincie, en 9.VI. 1980 trof M. Prick een exemplaar te Terziet aan. Blijkbaar 

dringt de soort slechts zelden vanuit de Ardennen tot in Limburg door. 

Door een misverstand is in Ent. Ber., Amst. 44: 105 (1984) vermeld, dat de bovengenoemde 

vangst te Terziet een exemplaar van Rhyacia lucipeta (Denis & Schiffermüller) betrof. Dit ver¬ 

valt dus. 

B. J. Lempke, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. 
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NUDARIA MUNDANA (LINNAEUS) (LEP.: ARCTIIDAE). In 1975 vermeldde ik de 

vondst van rupsen van N. mundana tussen de stenen van de IJsselmeerdijk bij Schellinkhout en 

het opkweken daarvan. Op 26.V. 1983, een koele zwaarbewolkte dag, bezocht ik de vindplaats 

weer. De rupsen waren ook nu weer aanwezig en de vele lege huidjes aan de keien bewezen 

dat het om flinke aantallen ging. Een week later, op een winderige, zonnige en zeer droge dag, 

waren ze echter nauwelijks te vinden. Ongetwijfeld zaten ze toen diep weggekropen tussen de 

stenen. Het microklimaat tussen die keien is haast niet na te bootsen, zodat de dieren heel 

moeilijk te kweken zijn. Het beste kunnen ze verzameld worden als ze begin juni volwassen 

zijn. 

Op 6 juli ging ik met mijn zoon tegen de schemering kijken. Met een zaklantaren over de 

keien schijnend zagen we wel iets wits vliegen, maar dat bleken vedermotten te zijn. Doch toen 

we met een lamp tussen de keien schenen, zagen we de gezochte vlinders zitten. Ze waren heel 

moeilijk in handen te krijgen in die smalle ruimtes. Maar met behulp van een lucifersdoosje 

lukte het uiteindelijk toch er acht te bemachtigen. Het bleken haast alle wijfjes te zijn. 

S. de Boer, Bredehoff 22, 1474 KA Oosthuizen. 

SCHONE, H., 1983. ORIENTIERUNG IM RAUM; Formen und Mechanismen der Len¬ 

kung des Verhaltens im Raum bei Tier und Mensch; 2. Auflage: pp XV, 377, 232 figs; 981 refe¬ 

renties, index 18 kolommen. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart. ISBN 

3-8047-0740-8. Prijs (gebonden) DM 48,—. 

Dit boek is er een uit de serie „Bücher der Zeitschrift Naturwissenschaftliche Rundschau" 

(ISSN 0077-6157). Abonnees van dit tijdschrift krijgen het boek voor DM 39,20. 

De theorie, fysiologie, en praktische uitvoering van oriëntatie zijn voor entomologen van al¬ 

lerlei slag niet zonder belang. Daarom is dit boek, ondanks dat het niet primair op insekten 

betrokken is, voor een aantal in onze kring beslist nuttig. 

De opzet ervan is nogal leerboek-achtig, misschien wat saai en dogmatisch, maar ook goed 

overzichtelijk en — als je bij het begin begint — begrijpelijk. De uitvoerige literatuurlijst tilt 

het boek overigens wel boven de meeste leerboeken uit, zeker waar een belangrijk deel van de 

referenties uit de zeventiger jaren stamt. 

Het boek bestaat uit drie hoofdstukken, elk vele malen onderverdeeld: „Wat is ruimtelijke 

oriëntatie?”, „Hoe komt de oriëntatie tot stand” (de fysiologische kant van de zaak), en „Bij¬ 

zonderheden van de verschillende zintuigen”. Rest me te melden dat het boek, voor zijn om¬ 

vang en werkelijk uitstekende uitvoering, onbegrijpelijk goedkoop is. — W. N. Ellis. 

PERSONALIA 

Op 22 maart 1984 overleed de heer H. G. A. Dirkx te Bladel; hij was sedert 1982 lid van 

onze vereniging. Zijn speciale belangstelling gold de Lepidoptera. 

De redactie deelt mee bericht ontvangen te hebben van het overlijden van ons lid H. C. 

Loots te Koog aan de Zaan. De heer Loots, die al sedert 1947 gewoon lid was van onze vereni¬ 

ging, had speciaal belangstelling voor de Lepidoptera. 
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REGISTER 
* voor een naam duidt een naam aan die nieuw is voor de wetenschap. 

* before a name denotes a name new to science. 

** voor een naam geeft een soort of vorm aan die nieuw is voor de Nederlandse fauna. 

** before a name denotes a species or form new to the Netherlands fauna. 

j 

ARTHROPODA 

ARACHNIDA 

Araneus 20 

HEXAPODA 

COLEOPTERA 

advena, Ahasvérus 66, 68 

aequalis, Helophorus 177 

aequalis, Heterobostrichus 69 

Aganocrossus 9 

alfierii, Attagenus 69 

alternans, Helophorus 177 

anale, Sinoxylon 69 

angustatus, Hydrochus 33 

aquaticus, Helophorus 177 

armatus, Thorectes 44 

assimilis, Optomaphaginus 31 

ater, Dermestes 67 

Barypeithes 170 

bifoveolatus, Stenus 168 

bimaculatus, Stenus 168 

binotata, Anchista 69 

bipustulata, Anacaena 178 

**bohemicus, Stenus 168 

brevis, Hydrochus 33 

**cardo, Pachymerus 69 

carinatus, Hydrochus 33, 178 

carnivorus, Dermestes 67 

Carpophilus 66, 68 • 

castaneum, Tribolium 66, 68 

cicindeloides, Stenus 168 

cilipes, Ptomaphaginus 32 

Coccitrypes 69 

coiffaiti, Thorectes 44 

colonoides, Nemadus 70 

Coptochiroides 9 

Coptochirus 9 

crinifer, Limnebius 178 

Cryptolestes 66, 68 

*cuppeni, Hyphydrus 182 

cyphonoides, Attagenus 69 

demoflysi, Thorectes 44 

Dermestes 66, 68 

**desjardinsi, Cryptomorpha 147 

dodecimpustulatus, Stictotarsus 26 

**dorotkanus, Speonesiotes 70 

dorsalis, Hydroporus 178 

elongatus, Hydrochus 33, 34 

escorialensis, Thorectes 44 

Esolus 25 

fasciatus, Attagenus 69 

fasciculatus, Araecerus 66, 68 

ferrugineus, Cryptolestes 67 

fornicatus, Stenus 168 

fossor, Clivina 145, 147 

frischii, Dermestes 69 

fumatus, Sciodrepoides 70, 71 

fur, Ptinus 153 

gigag, Cercyon 179 

gloriosae, Attagenus 69 

*goliathus, Cercyon 179 

gonagra, Carydon 69 

granarium, Trogoderma 66,68 

**griseus, Helophorus 177 

haemorrhoidalis, Copelatus 178 

*hainanica, Ingrisma41 sqq 

hutchinsi, Typhloscaris 27, 29 

Hypostenus 168 

ignicollis, Hydrochus 33, 34 

inopinatus, Hyphydrus 184 

jacobsoni, Ptomaphaginus 32 

laevigatus, Thorectes 44 

ssp. cobosi 44, 45 

latifrons, Stenus 168 

latus, Thorectes 44 

Limnius 25 

lineatus, Porhydrus 178 

longulus, Catops 70,71 

maculatus, Dermestes 67 

maculatus, Platambus 26 

**major, Oulimnius 25 

malawiensis, Hyphydrus 183 

*mara, Aphodius 9 

marakwetensis, Typhloscaris 27,29 

mauretanicus, Tenebrioides 66, 68 

mercator, Oryzaephilus 66, 68 

*meruensis, Typhloscaris 27 sqq 

**mexicanus, Conoteles 69 

minutus, Cryptolestes 153 

minutus, Helophorus 177 

mollina, Omiamima 170 

mollinus, Omias 170 
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morphyi, Ptomaphaginus 32 

neglectus, Catops 71 

nigeriensis, Hyphydrus 183 

nigricans, Catops 70,72 

Normandia 25 

obsoletus, Carpophilus 67 

obtusus, Ptomaphaginus 32 

Oroscaris 27 

oscillator, Stenus 168 

**parabile, Trogoderma 69 

Paracoptochirus 9 sqq 

**paralella, Bostrychopsis 69 

paskoviensis, Choleva 71 

petrovitzi, Thorectes 44 
picipennis, Stenus 168 

picipes, Catops 71 

porcatus, Otiorhynchus 170 

portevini, Ptomaphaginus 32 

Psalidium 170 

ptilinoides, Oligomerus 151, 152 

punctatissimus, Thorectes 44 

punctatum, Anobium 152 

pusillus, Cryptolestes 153 

pusillus, Lophocateres 69 

pusillus, Ptinus 153 

**reticulatus, Bolitophagus 56 

Riolus 25 

**rivularis, Oulimnius 25 

rufipes, Necrobia 66,68 

rufus, Ptomaphaginus 32 

rugicollis, Minthea 69 

Scarites 27 

serratus, Carydon 69 

serricorne, Lasioderma 68 

*sinuatus, Ptomaphaginus 30 sqq 

Sitophilus 66, 68 

solutus, Stenus 168 

spadicea, Choleva 70 

Stenelmis 25 

subfasciatus, Spermophagus 69 

subfasciatus, Zabrotes 69 

sulcatum, Mezium 153 

tarsalis, Stenus 168 

Trichaphodius 9 

Trichonotulus 9 

troglodytes, Oulimnius 25 

tuberculatus, Oulimnius 25 

**variabilis, Trogoderma 69 

viridipallens, Ingrisma 41,43 

westi, Fissocatops 72 

whiteheadi, Ingrisma 41,43 

zeamais, Sitophilus 67 

DICTYOPTERA 

rhombifolia, Neostylopyga 151 

sylvestris, Ectobius 151 

DIPTERA 

*affinis, Helophilus 5 

agilis, Platypalpus 36 

alata, Tetanocera 14 

albiceps, Philonicus 56 

albicornis, Platypalpus 36 

albiseta, Knutsonia 14 

albiseta, Platypalpus 36 

albocapillatus, Platypalpus 36 

albocostata, Pherbellia 14 
analis, Antichaeta 14,15 

**analis, Platypalpus 36 

angustipennis, Pteromicra 14 

annulatus, Platypalpus 36 

annulipes, Platypalpus 36 

apicalis, Heterotanytarsus 26 

**argyra, Pherbellia 13, 14 

aristatus, Platypalpus 37 

armeniacus. Tabanus 73 

**arrogans, Tetanocera 13, 14 

arsona, Leia 145 

articulatoides, Platypalpus 37 

**articulatus, Platypalpus 36 

autumnalis, Dichella 178 

bicolor, Platypalpus 37 

bifasciella, Colobaea 14 

brevicornis, Chersodromia 37 

**brunnipes, Pherbellia 13 sqq 

calceatus, Platypalpus 36 

candicans, Platypalpus 36 

ciliaris, Platypalpus 36 

cinerella, Pherbellia 14, 15 

**clarandus, Platypalpus 36 

**coarctatus, Platypalpus 36 

**collini, Platypalpus 36, 37 

conica, Senotainia 19 

coryleti, Pherbina 14 

cothurnatus, Platypalpus 36 

cucularia, Elgiva 15 

cursitans, Platypalpus 36 

dessarti, Platypalpus 37 

distincta, Colobaea 14 

domestica. Musea 19 

doormani, Platypalpus 37 

dorsalis, Hydromya 14 

dorsata, Pherbellia 14 

dubia, Pherbellia 14 

**excisus, Platypalpus 36 

exilis, Platypalpus 36 

fasciatus, Platypalpus 37 

fascipes, Platypalpus 37 

ferruginea, Tetanocera 14 

**finlandica, Dichetophora 13, 15 
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flavicornis, Platypalpus 36 

flavipes, Platypalpus 37 

**freyi, Tetanocera 13 sqq 

fumigata, Euthycera 15 

fuscicornis, Platypalpus 37 

fuscinervis, Renocera 14 

fuscinervis, Tetanocera 14 

fuscipennis, Pelidnoptera 14 

gallica, Haematopota 78 

glabricula, Dichrochira 14 

glabricula, Pteromicra 14 

griseola, Pherbellia 14 
grisescens, Pherbellia 14 

hyalipennis, Tetanocera 14 

hybridus, Helophilus 5 

indrae, Tabanus 73 

ssp. montivagus 73 

**intermedia, Pherbina 13 

**interstinctus, Platypalpus 36 

intextus, Tribelos 26 

*karaosus, Tabanus 72 

latebricola, Haematopota 78 

laticinctus, Platypalpus 37 

**leptiformis, Pelidoptera 13 sqq 

leucocephalus, Platypalpus 36 

leucopeza, Pteromicra 14 

lineata, Knutsonia 14 

longicornis, Platypalpus 36 

**longiseta, Platypalpus 36 

**luteoloides, Platypalpus 36 

**luteolus, Platypalpus 37 

luteus, Platypalpus 37 

maculipes, Platypalpus 37 

major, Platypalpus 37 

marcidus, Heterotrissocladius 26 

marginata, Coremacera 15 

**melancholicus, Platypalpus 37 

merediana, Mesembrina 146 

miki. Tabanus 73 

ssp. niger 73 

**mikii, Platypalpus 37 

minutus, Platypalpus 37 

nana, Pherbellia 14 

nanus, Platypalpus 37 

**niger, Platypalpus 37 

nigrimana, Dichrochira 14 

nigrinus, Platypalpus 37 

nigritarsis, Platypalpus 37 

notatus, Platypalpus 37 

obliterata, Dichetophora 15 

obtusa, Pherbellia 13 

obtusa, Sciomyza 14 

optivus, Platypalpus 37 

pallida, Renocera 14 

**pallidicornis, Platypalpus 37 

pallidiventris, Pherbellia 14 

pallidiventris, Platypalpus 37 

pallipes, Platypalpus 37 

**paludicola, Limnia 13, 15 

pectoralis, Ctenulus 14 

pectoralis, Platypalpus 37 

pendulus, Helophilus 5 

permundus, Phagocarpus 151, 152 

praecinctus, Platypalpus 37 

punctata, Colobaea 14 

punctata, Pherbellia 14 

punctata, Pherbina 14, 15 
punctata, Psacadina 13 

punctulata, Trypetoptera 14 

**pygialis, Platypalpus 37 

rapidoides, Platypalpus 37 

rapidus, Platypalpus 37 

robusta, Tetanocera 14 

rufa, Elgiva 15 

schoenherri, Pherbellia 14 

sewelli, Haematopota 78 

silvatica, Tetanocera 14, 15 

simplex, Sciomyza 14 

siskiyou, Janetiella 187 

solicata, Elgiva 15 

sphegea, Sepedon 15 

spinipes, Sepedon 15 

**stabilis, Platypalpus 37 

striata, Renocera 14 

**strigifrons, Platypalpus 37 

strobli, Renocera 14 

*sumelae, Haematopota 74, 76 

testacea, Sciomyza 14 

thoracica, Diopsis 59, 60 

umbrarum, Dictya 14 

unguicornis, Limnia 15 

unguiculatus, Platypalpus 37 

unicolor, Tetanocera 14 

ventralis, Pherbellia 14 

verbekei, Psacadina 15 

**verralli, Platypeza 37 

vulneratus, Demicryptochironomus 26 

**zernyi, Psacadina 13 sqq 

EPHEMEROPTERA 

mikulskii, Oligoneuriella 126, 127 

pallida, Oligoneuriella 126, 127 

poecile, Oligoneuriella 126, 127 

*polonica, Oligoneuriella 126 sqq 

rhenana, Oligoneuriella 126 

var. pallida 126 

yugoslavica, Oligoneuriella 126 

HETEROPTERA 

glauca, Notonecta 64 
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minutissima. Plea 178 

HOMOPTERA 

adela, Paraliburnia 118 

affinis, Stiroma 117,121 

albomarginatus, Criomorphus 121 

azaleae, Pycnotysanus 149 

bicarinata, Stiroma 121 

**borealis, Criomorphus 117, 118,120 

carinata, Eurysa 157 

cedri, Cinara 149 

**clypealis, Paraliburnia 117, 118, 120 

dalei, Scottianella 121 

**denticauda, Acanthodelphax 118,120 

**dorsata, Chloriona 117,118 

*duffelsi, Eurysa 157 sqq 

**extrusa, Muellerianella 117 sqq 

fairmairei, Muellerianella 119 

**fasciata, Anakelisia 117,118 

fennahi, Graphocephala 149 

**flaveolus, Xanthodelphax 118,120 

glaucescens, Chloriona 121 

**guttula, Kelesia 117 

hamata, Dicranotropis 121 

imitans, Ribautodelphax 117, 121 

**lequesnei, Megamelodes 117, 119 

lineata, Eurysa 157 sqq 

longipennis, Stenocranus 121 

moestus, Criomorphus 121 

**paryphasma, Florodelphax 117, 118, 120 

perspicillata, Anakelisia 121 

pungens, Ribautodelphax 121 

quadrimaculatus, Megamelodes 119 

**ribauti, Kelisia 117 

sabulicola, Kelisia 117 

smaragdula, Chloriona 118, 121 

stramineus, Xanthodelphax 118, 121 

**vasconica, Chloriona 117,118 

vitis, Empoasca 149 

HYMENOPTERA 

affinis, Podalonia 18 

albiditarsis, Zele 110 

albilabris, Lindenius 19 

albitarsis, Meteorus 111 

albitarsis, Perilitus 111 

alienus, Lasius 103 

anceps, Arachnospila 19 

Apanteles 3 

arvensis, Mellinus 19 

ater, Miscophus 19 

bifoveolatus, Pteromalus 63 

biglumis, Polistes 113 sqq 

ssp. bimaculatus 113 sqq 

bipunctatus, Oxybelus 17 sqq 

Bombus 147 

Brachymeria 3 

calcitrator, Meteorus 111 

**caligatus, Zele 112 

cavifrons, Ectemnius 19 

cinereus, Pompilus 17 sqq 

clavicerum, Trypoxylon 19 

clypealis, Passaloecus 18 

concinnus, Anoplius 20 

concolor, Miscophus 19 

*confusus, Tetrastichus 57 

continuus, Ectemnius 19 

crabro, Vespa 147 

cribrarius, Crabro 19 

deceptor, Zele 110,111 

f. pallitarsis 110,111 

f. rufulus 110 sqq 

diopsisi, Tetrastichus 57 

dispar, Perilitus 111 

Dolichovespula 116 

*ellisorum, Pteromalus 62 

elongatulus, Crossocerus 19 

equestris, Mimesa 18 

fennica, Priocnemis 19 

*flavobrunneus, Tetrastichus 87 

flavus, Lasius 101 

fuliginosus, Lasius 101 

fusca, Formica 101 

**gallicus, Polistes 113 sqq 

germanica, Paravespula 116 

graminicola, Myrmecina 101 sqq 

hyalinatus, Calicurgus 19 

infuscatus, Anoplius 17 sqq 

inornatus, Pemphredon 18 

lethifer, Pemphredon 18 

levis, Zele 112 

littoralis, Mimumesa 18 

maximus, Meteorus 110, 111 

mellifera, Apis 147 

minutus, Diodontus 18 

mixtus, Lasius 101 sqq 

niger, Lasius 101, 103 sqq 

nimpha, Polistes 113, 114, 116 

nitidulus, Formicoxenus 101 

nitidus, Tachysphex 19 

parvula, Priocnemis 19, 20 

pectinipes, Evagetes 20 

peltarius, Crabro 17 sqq 

pilosellus, Evagetes 20 

pinguis, Dryudella 19 

pompiliformis, Tachysphex 19 

postica, Trigona 92 

pusillus, Crossocerus 19 

reticulatus, Meteorus 110,111 

*risbesi, Tetrastichus 87, 89 
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romani, Meteorus 110, 111 

rubra, Melipona 94 

rubra, Myrmica 101 sqq 

rufipes, Episyron 20 

rufiventris, Melipona 91 sqq 

ssp. paraensis 91 sqq 

ruginodis, Myrmica 101 

sabulosa, Ammophila 18 

scabrinodis, Myrmica 101 sqq 

schencki, Myrmica 101 

scutellatus, Crabro 18, 19 

separandus, Meteorus 110, 111 

singularis, Passaloecus 18 

singularis, Pemphredon 18 

squamifer, Pteromalus 63 

tarsatus, Crossocerus 19 

tenella, Parna 146 

testaceator, Zele 111 

triangulum, Philantus 145, 147 

tristis, Diodontus 18 

trivialis, Arachnospila 20 

umbratus, Lasius 101 

uniglumis, Oxybelus 19 

*variabilis, Tetrastichus 57, 59 

violacea, Xylocopa 151,152 

wesmaeli, Crossocerus 17 sqq 

LEPIDOPTERA 

absinthii, Cucullia 53 

aegeria, Pararge 51 

agamemnon, Graphium 3 

agestis, Aricia 50 

**albicostella, Coleophora 97, 98 

albilineata, Thosea 12 

albipuncta, Mythimna 52 

alcetas, Everes 141 

alcides, Eogenes 141 

alni, Acronicta 53 

ambigua, Hoplodrina 53 

argyrognomon, Lycaeides 141 

aristolochiae, Pachlioptera 4 

armigera, Helicoverpa 165, 167 

assimilata, Eupithecia 112 

astraea, Glaucopsyche 141 

atalanta, Vanessa 162, 166 

atropos, Acherontia 163, 167 

badra, Hasora 4 

balteolella, Tinagma 98 

belemia, Euchloe 141 

beturia, Halpe 154 

bifasciana, Spatalistis 99 

bipunctidactyla, Stenoptilia 148 

blandiata, Perizoma 52 

brassicae, Mamestra 49, 175 

brassicae, Pieris 50 

c-album, Polygonia 51 

calidella, Ephestia 68 

Camilla, Ladoga 50 

capitata, Ecliptopera 52 

cardui, Cynthia 163, 166 

carmon, Agrodiaetus 143 

c-aureum, Lamprotes 53 

cautella, Ephestia 66, 68 

centaureata, Eupithecia 176 

cephalonica, Corcyra 66 sqq, 152 

cervinalis, Rheumaptera 52 

chalcites, Chrysodeixis 53 

chi, Antitype 48 

chloerata, Chloroclysta 130 

chlorocoma, Colias 141 

chrysodesmella, Elachista 98 

cingillella, Elachista 99 

collina, Melitaea 141 

**comus, Artitropa 145,148 

**connexella, Phyllonorycter 98 

confusa, Macdunnoughia 53 

coniferana, Cydia 134 

**conspicuella, Coleophora 1 

convolvuli, Agrius 160,167 

**cornuta, Coleophora 1, 98 

cosmophorana, Cydia 134 

**cristatella, Bucculatrix 54, 97 

croceus, Colias 162,166 

f. helice 162 

cunilda, Jamides 3 

*damar, Halpe 154 

damone, Agrodiaetus 143 

diluta, Cymatophorina 52 

**ditella, Coleophora 1 

dubitella, Phyllonorycter 98 

duplicana, Cydia 133 

duponcheli, Leptidea 141 

duris, Acerbas 154 

erigone, Precis 4 

erithya, Precis 4 

eurypylus, Graphium 4 

exigua, Spodoptera 164, 167 

falcataria, Drepana 49 

falconipennella, Caloptilia 98 

favonius, Satyrus 141 

ferrugalis, Udea 165, 167 

figulilella, Ephestia 68 

flavicornis, Achlya 52 

f. pseudalbingensis 52 

fraxini, Catocala 165, 167 

fuligana, Olethreutes 99 

fuscescens, Borkhausenia 130 

gamma, Autographa 165 sqq 

gentianana, Endothenia 81 

gentianaeana, Endothenia 81,82 

gularis, Paralipsa 68 
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hecabe, Eurema 3 

hyale, Colias 162, 166 

hyperantus, Aphantopus 51 

ilicis, Satyrium 50 

illyria, Apamea 132, 187 

**indivisa, Cydia 133 sqq 

insigniata, Eupithecia 52 

interpunctella, Plodia 66, 68 

interruptana, Cydia 133 

io, Inachis 51 

iphigenia, Agrodiaetus 141 

ipsilon, Agrotis 164, 166, 167 

iris, Apatura 50 

isaurica, Aricia 141 

jurtina, Maniola 51, 143 

karsandra, Zizeeria 141 

1-album, Mythimna 52 

lathonia, Issoria 51, 163, 166 

levana, Araschnia 51 

lidia, Euxoa 52 

littoralis, Spodoptera 165, 167 

lucipeta, Rhyacia 105, 187 

**lugubris, Enyo 100 

**luridicomella, Borkhausenia 129 

lutealis, Udea 100 

**maculata, Aids 131 

**ssp. bastelbergeri 131 

malvae, Pyrgus 50 

**marginana, Endothenia 81,83 

memnon, Papilio 3 

f. agenor 3 

meticulosa, Phlogophora 175 

minerva, Nemetis 4 

minimus, Cupido 140 sqq 

*ssp. albodlia 140, 142, 143 

mundana, Nudaria 188 

murinata, Minoa 52 

myopaeformis, Synanthedon 38 

Neothosea 12 

noctuella, Nomophila 165 sqq 

oblongana, Endothenia 81,85 

obscura, Pseudochazara 141 

obstipata, Orthonama 165, 167 

obtusa, Pelosia 52 

ochsenheimerella, Adela 97 

ochsenheimeriana, Pammene 99 

osiris, Cupido 141, 142 

pactolana, Cydia 134, 135 

palaemon, Carterocephalus 50 

pamphilus, Coenonympha 51, 143 

**penthinana, Pristerognatha 97, 99 

perlucidalis, Phlyctaenia 50 

phegea, Proterebia 141 

pinguinella, Gelechia 55 

platani, Phyllonorycter 148 

plecta, Ochrostigma 49 

polychloros, Nymphalis 51 

pomona, Catopsilia 3 

f. crocale 3 

puta, Agrotis 52 

pyrenaicus, Agriades 141 

quercus, Quercusia 50 

rapae, Artogeia 50 

repandata, Alcis 131 

retiella, Epichnopteryx 49 

rhamni, Gonepteryx 50 

**rhombelliformis, Gelechia 54 

ribeata, Deileptenia 52 

sacraria, Rhodometra 165, 167 

salicis, Leucoma 49 

sannio, Diacrisia 49 

sarpedon, Graphium 3 

saucia, Peridroma 164, 167 

**schmidtiellus, Telephia 97, 99 

schreiben, Polyura 4 

sebrus, Cupido 141 

sellana, Endothenia 81 

semele, Hipparchia 51 

**serricornis, Biselachista 97, 99 

similis, Euproctis 49 

sponsa, Catocala 53 

stellatarum, Macroglossum 164, 166, 167 

sticticalis, Margaritia 165, 167 

suigensis, Neothosea 12 

*suttoni, Acerbas 154 

syriaca, Lysandra 141 

syringaria, Apeira 49 

tedella, Epinotia 134 

terminella, Mompha 99 

thoracella, Bucculatrix 98 

thuiella, Argyresthia 145, 148 

tithonus, Pyronia 51 

tityrus, Heodes 49 

**transitella, Paramyelois 69 

**trifariella, Coleophora 1,2 

tringipennella, Aspilapteryx 98 

turpella, Gelechia 55 

unionalis. Palpita 166, 167 

*Unithosea 12 

urticae, Aglais 50 

*vandenberghi, Macroglossum 124 

wagneri, Hyponephele 141 

w-album, Satyrium 135 

weaverella, Monopis97 

xylostella, Plutella 166, 167 
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ODONATA 

annulata, Trithemis 79, 80 

Aphylla 106 

cancellation, Orthetrum 24 

coerulescens, Orthetrum 24 

cyanea, Aeshna 24 

cyathigerum, Enallagma 24 

danae, Sympetrum 24 

demoulini, Idiogomphus 106 sqq 

*dendrophila, Nothodiplax 6 sqq 

depressa, Libellula 24 

dubia, Leucorrhinia 24 

elegans, Ischnura 24 

ephippiger, Hemianus 79 

Erythrodiplax 8 

flaveolum, Sympetrum 24 

Gomphoides 106, 107 

ictinia, Idiogomphoides 106, 109 

ictinius, Phyllogomphoides 109 

*Idiogomphoides 106 sqq 

imperator, Anax 24 

isoscelis, Aeshna 24 

kimminsi, Progomphus 186 

leucosticta, Brachythemis 79, 80 

lieftincki, Phyllogomphoides 175 

*litoralis, Phyllogomphoides 174 

*maculatus, Progomphus 185 

mixta, Aeshna 24 

montanus, Progomphus 186 

Negomphoides 107 

*Nothodiplax 6 

nymphula, Pyrrhosoma 24 

**pedemontanum, Sympetrum 21 sqq 

perpusillus, Progomphus 186 

Phyllocycla 107 

Phyllogomphoides 106, 107 

Progomphus 107 

puella, Coenagrion 24 

pulchellus, Gomphus 24 

pumilis, Ischnura 24 

pygmaeus, Progomphus 186 

quadrimaculata, Libellula 24 

splendens, Calopteryx 24 

sponsa. Lestes 24 

striolatum, Sympetrum 24 

suasus, Phyllogomphoides 175 

superbus, Progomphus 186 

trinacria, Orthetrum 79, 80 

vulgatum, Sympetrum 24 

THYSANOPTERA 

fuscipennis, Thrips 148 

TRICHOPTERA 

insolutus, Cyrnius 26 

irroratus, Polycentropus 26 

mendli, Hydroptila 136 

*ssp. levanti 137 sqq 

nervosa, Anabolia 26 

palaestinae, Hydroptila 137 

phoeniciae, Hydroptila 139 

trimaculatus, Cyrnus 26 

PLANTAE 

Abies 134 

Abies cephalonica 159 

Agrimonia 98 

Agrimonia eupatoria 173 

Agrostis tenuis 119, 120 

Ampélopsis 100 

Anona 3 

Arrhenaturum elatius 120 

Artemisia 1 

Aster 1 

Aster linosyris 1 

Berberis 152 

Betonica officinalis 83 

Brachypodium pinnatum 99, 120 

Buddleja 53 

Calamagrostis canescens 118 sqq 
Calamintha 99 

Calamus 156 

Calluna 120 

Calluna vulgaris 131 

Campanula rapunculus 173 

Carex 99, 120 

Carex acuta 118 

Carex arenaria 118 

Carex elongata 118 

Carex flacca 117 

Carex riparia 118 

Cedrus atlantica 149 

Centaurea 1 

Centaurea nigra 86 

Chamaecyparis lawsoniana 187 

Chamaecyparis nootkatensis 187 

Chamaecyparis pisifera 187 

Chamerion angustifolium 18 

Cirsium arvense 18, 19 

Cissus 100 

Citrus 3 

Comarum 98 

Cotoneaster 152 

Crataegus 152 

Crataegus monogyna 172 
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Cycas circinalis 3 

Deschampsia caespitosa 120 

Dipsacus fullonum 82, 83 

Dipsacus pilosus 82 

Dipsacus sativus 83 

Dipsacus sylvestris 83 

Dracaena 145, 148 

Echium vulgare 98 

Eriophorum 99 

Eriophorum angustifolium 118, 119 

Eriophorum vaginatum 118, 119 

Eupatorium cannabinum 18 

Festuca ovina 120 

Festuca rubra 121 

Fragaria 98,148 

Fuchsia 149 

Galeopsis 83 

Gentiana pneumonanthe 81,84 

Gentianella germanica 84 

Gerbera 145 

Geum 98 

Glyceria maxima 168 

Helichrysum 2 

Helicotrichon pubescens 173 

Fleracleum sphondylium 19 

Hibiscus 69 

Impatiens noli-tangere 99 

Juncus effusus 168 

Kentia fosteriana 69 

Lamium album 18 

Larix 134 

Melilotus 18 

Mentha 99 

Mirabilis jalapa 163 

Molinia caerulea 118,119 

Nepeta 99 

Origanum vulgare 99,173 

Parnassia palustris 5 

Pedicularis 83 

Pelargonium 175 

Phlox 53 

Phragmites 118 

Phragmites australis 18 

Picea abies 134 

Pinus 134,159 

Plantago 86 

Plantago lanceolata 98 

Poa annua 119 

Poa trivialis 168 

Populus 118 

Populus canadensis 55 

Populus nigra 98 

Potentilla 98 

Prunus spinosa 130, 172 

Rhododendron 149 

Rosa canina 172 

Rubus fruticosus 18 

Salix alba 18 

Salix cinerea 18 

Salix repens 18 

Sanguisorba minor 173 

Scabiosa 148 

Senecio erucifolius 173 

Shorea 69 

Sorbus 152 

Tanacetum vulgare 18 

Thuja 145,148 

Tilia cordata 147 

Tilia (x) orbicularis 147 

Tilia petiolaris 147 

Tilia tomentosa 147 

Tragopogon pratensis 173 

Trisetum flavescens 173 

Typha latifolia 168 

Vaccinium myrtillus 131 

Vicia cracca 18 

Vitis 100 










